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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
2.

HATÁROZATOK
140.SZ/2020. (X. 13.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék területén
tizennégy törvényszéki bírói álláshely
tanácselnöki álláshellyé, négy középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshely
vezetői álláshellyé, tizenhárom középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshely
bírósági titkári álláshellyé, kilenc
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshely bírósági ügyintézői álláshellyé,
továbbá három középfokú végzettségű
tisztviselő, írnoki és három fizikai dolgozói
álláshely felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshellyé alakításáról és a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 79.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

A törvényszéki bírói létszám összesen (406 fő), a
bírói létszám mindösszesen (787 fő), az
igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
(2156 fő) és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszáma (2943 fő) változatlan.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

141.SZ/2020. (X. 13.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
területén két határozott időre
megszüntetett járásbírósági bírói álláshely
végleges hatályú megszüntetéséről

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Fővárosi
Törvényszék területén 2020. október 15-ei hatállyal
tizennégy törvényszéki bírói álláshelyet (69., 158.,
159., 163., 165., 173., 175., 676., 680., 694., 778.,
786., 789. és 808. számú) tanácselnöki álláshellyé,
négy középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshelyet
vezetői
álláshellyé,
tizenhárom
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki álláshelyet
bírósági titkári álláshellyé, kilenc középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshelyet bírósági
ügyintézői álláshellyé, továbbá három középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki és három fizikai
dolgozói
álláshelyet
felsőfokú
végzettségű
tisztviselői álláshellyé alakítok át.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Budapest
Környéki Törvényszék területén két – korábban
határozott időre megszüntetett – járásbírósági
bírói álláshelyet (107. és 216. számú) végleges
hatállyal megszüntetek.
2. A járásbírósági bírói létszám (133 fő), a
járásbírósági bírói létszám összesen (160 fő), a
bírói létszám mindösszesen (287 fő) és a Budapest
Környéki Törvényszék engedélyezett létszáma
(1039 fő) változatlan.

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

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 197 fő
2.2. bírósági titkár: 226 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 49 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 207 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 1193 fő
2.7. fizikai dolgozó: 197 fő

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

Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.5. tanácselnök: 76 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 295 fő
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142.SZ/2020. (X. 13.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről

144.SZ/2020. (X. 22.) OBHE határozat
a Debreceni Ítélőtábla Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

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

A Debreceni Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2020.El.I.D.1/4. számon 2020.
október 7. napján benyújtott módosításait
jóváhagyom.

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

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

143.SZ/2020. (X. 14.) OBHE határozat
védőeszköz használatának elrendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja
alapján a következő határozatot hozom:
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 16. § (1) bekezdés b)-d)
pontjában meghatározott bíróságok épületeiben
2020. november 15. napjától, tárgyalás, ülés,
előkészítő ülés, nyilvános ülés, személyes
meghallgatás és ügyfélfogadás során, rögzített vagy
mozgatható, átlátszó műanyagból készült védőfal
használatát rendelem el.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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115/2020. (X. 7.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének
tájékoztatásra való felkérése az OBH-ból
más szolgálati helyre beosztott bírákkal
kapcsolatos tevékenységéről

112/2020. (X. 7.) OBT határozat
OBH elnöki ajánlás véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács a bírósági épületekben
tartózkodás járványügyi készültség idején irányadó
szabályainak meghatározásáról szóló 4/2020.
(IX. 15.) OBH elnöki ajánlást módosító OBH elnöki
ajánlást támogatja.

Az Országos Bírói Tanács felkéri az Országos
Bírósági Hivatal elnökét, hogy a bíráságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény. 76. § (8) bekezdése a) pontjában írt
tevékenysége keretében tájékoztassa az OBT-t az
OBH-ba beosztott bírák hivatali beosztásának
megszüntetése miatt pályázat nélkül más szolgálati
helyre és más munkakörbe való beosztása
indokairól.

Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

113/2020. (X. 7.) OBT határozat
bizottság felállításáról

Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács a kitüntetések és díjak
adományozásához
való
OBT
hozzájárulás
feltételeinek kidolgozására bizottságot állít fel.
A bizottság elnöke: dr. Fatalin Judit; tagjai: dr. Hilbert
Edit és dr. Rochlitz Zoltán.
A bizottság működési ideje: 2020. november 20.

116/2020. (X. 7.) OBT határozat
jogszabályalkotás kezdeményezésének
indítványozásáról

Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.)
103. § (1) bekezdésének 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
57. §-ának olyan irányú módosítását, hogy az
Országos Bírósági Hivatalba határozott időre
kinevezett bíró ne legyen beosztható.

114/2020. (X. 7.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének
felkérése az OBH-ba beosztott bíró hivatali
beosztásának megszüntetésével
egyidejűleg pályázat nélkül magasabb
szolgálati helyre történő beosztásáról

Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács felkéri az Országos
Bírósági
Hivatal
elnökét,
hogy
nyilvános
dokumentumban tegye közé, hogy a jövőben az
Országos Bírósági Hivatalba és az Igazságügyi
Minisztériumba beosztott bírákat beosztásuk
megszűnését követően milyen szempontok és elvek
alapján osztja be a korábbi szolgálati helyüknél
magasabb szintű vagy más bíróságra.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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117/2020. (X. 7.) OBT határozat
SZMSZ-t felülvizsgáló bizottság
felállításáról

120/2020. (X. 9.) OBT határozat
a Kúria elnökének tisztségére jelölt
személy előzetes véleményezéséről

Az Országos Bírói Tanács bizottságot állít fel a
45/2020. (III. 23.) OBT határozattal elfogadott
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
céljából.
A
bizottság
feladata
a
hatályos
SZMSZ
felülvizsgálata és esetleges módosítási javaslat
kidolgozása.
A bizottság elnöke: dr. Barkóczi Balázs; tagjai: dr.
Hilbert Edit és dr. Szabó Károly.
A bizottság működési ideje: 2021. március 31.

Az Országos Bírói Tanács dr. Varga Zsolt András
jelöltnek a Kúria elnökévé történő megválasztását
nem támogatja.
INDOKOLÁS
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 103. § (3) bekezdés a)
pontja úgy rendelkezik, hogy az OBT személyes
meghallgatás alapján a Kúria elnökének tisztségére
jelölt személyről előzetes véleményt nyilvánít. Az
Országos Bírói Tanács tagjai megismerték a jelölt
szakmai önéletrajzát, meghallgatták a jelöltet és
kérdéseket intéztek hozzá. Az Országos Bírói Tanács
az ülésen tanácskozási joggal résztvevő személyek
véleményét is megismerve, döntése kialakításában
az alábbiakat vette figyelembe.

Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

118/2020. (X. 7.) OBT határozat
együttalkalmazási tilalom alóli felmentés
tárgyában

Az Országos Bírói Tanács elismeri dr. Varga Zsolt
András tudományos területen szerzett érdemeit,
alkotmánybíróként
és
a
legfőbb
ügyész
helyetteseként
a
tágabb
értelemben
vett
igazságszolgáltatásban
szerzett
tapasztalatát,
valamint személyes kvalitásait és felkészültségét.
Meggyőző és megnyugtató volt, amit a jelölt a
meghallgatáson a jogegység, a bírósági szervezet
tekintélye, a folyamatban lévő ügyekben az utóbbi
időben tapasztalt nyilvánosan megfogalmazott
kritikák közbizalmat romboló hatását illetően
elmondott.

Az Országos Bírói Tanács a dr. Csikiné dr. Mátyás
Krisztina, a Debreceni Törvényszék Polgári és
Munkaügyi Kollégium vezetője és dr. Csiki Bence, a
Debreceni Járásbíróság polgári ügyszakos bírája
között felmerülő együttalkalmazási tilalom alóli
felmentést 2 (kettő) évre megadja.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Nem lehet azonban elvonatkoztatni attól a ténytől,
hogy
a
jelölt
korábban
a
bírósági
szervezetrendszerben egyáltalán nem végzett
ítélkezési
tevékenységet,
tárgyalótermi
tapasztalattal nem rendelkezik, a peres ügyek és a
bírósági igazgatás terén gyakorlati múltja nincs. A
rendszerváltás óta kizárólag olyan személy töltötte
be a Legfelsőbb Bíróság, illetve Kúria elnökének
tisztségét, aki ezt megelőzően hosszabb-rövidebb
ideig bíróként is dolgozott.

119/2020. (X. 7.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról
Az Országos Bírói Tanács a 2020. október 7-ei
üléséről szóló összefoglalót elfogadta.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Varga Zsolt András jelöltté válását két
közelmúltbeli törvénymódosítás tette lehetővé,
amely nem feleltethető meg annak az alkotmányos
elvárásnak, hogy a bírósági szervezetrendszer
csúcsára a más hatalmi ágaktól független, külső
szemlélő számára is pártatlannak látszó személy
kerüljön.
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Fentiekre tekintettel az Országos Bírói Tanács a
Kúria elnökének történő megválasztását nem
támogatta.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

121/2020. (X. 9.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról
Az Országos Bírói Tanács a 2020. október 9. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

122/2020. (X. 14.) OBT határozat
a szakmai önképzési támogatás
véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a szakmai önképzési támogatás
2020. évi összegének meghatározására vonatkozó
javaslatát támogatja.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

123/2020. (X. 19.) OBT határozat
bírói munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítésről
Az Országos Bírói Tanács dr. Tóth Orsolyát, a
Dunaújvárosi
Járásbíróság
bíráját,
címzetes
törvényszéki bírót a lemondási idejének hátralevő
részére mentesíti a munkavégzési kötelezettség
alól.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

11

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2020/10. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

SZEMÉLYI RÉSZ
bírói tisztségéből felmentette,

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

dr. Fülöp Juditot, a Tatai Járásbíróság bíráját,

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Májer Orsolyát, a Budapesti IV. és XV. kerületi
Bíróság bíráját,

dr. Tóth Orsolyát, a Dunaújvárosi Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót

dr. Tóth Ágostont, a Debreceni Járásbíróság bíráját
2020. október 1. napjától,

2020. december 10-ei hatállyal

dr. Péterffy Henriettet, a Budapesti IV. és XV. kerületi
Bíróság bíráját

lemondására figyelemmel,
dr. Feleky Istvánt, a Kúria tanácselnökét

2020. október 15. napjától

2021. március 6-ai hatállyal,

határozatlan időtartamra bíróvá kinevezte.

dr. Mohay György Bélát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

2021. március 8-ai hatállyal,
dr. Tóth-Herpai Balázsné dr-t, a Fonyódi
Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót

343.E/2020. (IX. 16.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

2021. március 15-ei hatállyal,
dr. Mucsi Ilona Gyöngyit, a Kaposvári Törvényszék
bíráját
2021. március 21-ei hatállyal,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Nobilis Gergely Bernát Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2020. október 1.
napjától 2021. március 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra meghosszabbítom.

dr. Nagybalyi-Szántó Istvánt, a Pécsi Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót
2021. március 28-ai hatállyal,
a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel,

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

dr. Szathmáry Béla Ferencet, a Sátoraljaújhelyi
Járásbírósági bíráját, címzetes törvényszéki bírót
2021. március 15-ei hatállyal,

374.E/2020. (X. 5.) OBHE határozat
a Szegedi Ítélőtábla elnökének
kinevezéséről

dr. Vajda Zsuzsannát, a Marcali Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót
2021. március 31-ei hatállyal
nyugállományba
figyelemmel

helyezés

iránti

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és
132. § (2) bekezdése alapján dr. Bálind Attilát, a
Szegedi Ítélőtábla bíráját a 2020. október 15.
napjától 2026. október 14. napjáig terjedő

kérelmére
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kinevezem

a
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Szegedi

Ítélőtábla

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 20. §
(1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a
Szegedi Törvényszék elnökhelyettesi állására, a
Bírósági Közlöny 2020/7-8. számában kiírt
pályázatot - tekintettel arra, hogy pályázat nem
érkezett - eredménytelenné nyilvánítom.

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

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

375.E/2020. (X. 5.) OBHE határozat
a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettesének
kinevezéséről

379.E/2020. (X. 9.) OBHE határozat
2020. október hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és
132. § (2) bekezdése alapján dr. Bánfalvi-Bottyán
Csillát, a Szegedi Ítélőtábla bíráját a 2020. október
15. napjától 2026. október 14. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Szegedi Ítélőtábla
elnökhelyettesévé.

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. Judi Istvánnak, a Győri Törvényszék
tanácselnökének,
- dr. Lakatos Péter Tibornak, a Szegedi Törvényszék
kollégiumvezetőjének 2020. október 1. napjától,
- dr. Szalai Tündének, az Egri Törvényszék
tanácselnökének 2020. október 9. napjától
címzetes táblabíró címet,
- dr. Kecskésné dr. Ferencz Juditnak, az Egri

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

376.E/2020. (X. 5.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

Járásbíróság bírájának,
- dr. Kósa Bélának, a Nyírbátori Járásbíróság
bírájának,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján
dr. Szilágyi Sarolta Zsuzsannát, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráját 2020. október 5. napjától
határozatlan időtartamra az Országos Bírósági
Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

- dr. Malinóczki Krisztinának, az Egri Járásbíróság
bírájának,
- dr. Margittay Tamásnak, a Nyírbátori Járásbíróság
bírájának,
- dr. Mezey Ferenc Tamásnak, a Budai Központi
Kerületi Bíróság bírájának 2020. október 1. napjától
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

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

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

377.E/2020. (X. 7.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék elnökhelyettesi
állására kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 134. §-a alapján
alkalmazandó,
a
bírák
jogállásáról
és
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Központi Kerületi Bíróság bíráját – a Fővárosi
Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához történő
kirendelése idejére – 2020. november 1. napjától
2021. október 31. napjáig terjedő időtartamra
közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

381.E/2020. (X. 13.) OBHE határozat
katonai bíró Fővárosi Ítélőtáblára 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 dr. Vadócz
Attila Béla hb. őrnagynak, a Kaposvári Törvényszék
katonai bírájának a Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelését – hozzájárulásával, eredeti ítélkezési
tevékenysége megtartása mellett – 2021. január 1.
napjától
2021.
december
31.
napjáig
meghosszabbítom.

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

388.E/2020. (X. 19.) OBHE számú határozat
az Egri Törvényszék elnöki álláshelyére
kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 133. § (1) bekezdésére
figyelemmel
az
Egri
Törvényszék
elnöki
álláshelyére a Bírósági Közlöny 2019. évi 10.
számában az 594.E/2019. (XI. 14.) OBHE
határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom.

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

383.E/2020. (X. 14.) OBHE határozat
katonai bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Egri
Törvényszék elnöki álláshelyére az 594.E/2019.
(XI. 14.) OBHE számú határozatával pályázatot írt ki
és a pályázati felhívást a Bírósági Közlöny 2019. évi
10. számában közzétette.

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 dr. Kálmánczi
Antal János hb. főhadnagynak, a Debreceni
Törvényszék katonai bírájának a Fővárosi
Ítélőtáblára történt kirendelését - hozzájárulásával,
eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása mellett 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig
meghosszabbítom.

A pályázatra egy pályázó – az Egri Törvényszék
2014. március 15. napján hat évi időtartamra
kinevezett elnöke – nyújtott be pályaművet 2020.
január 30. napján. A pályázóról a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 131. § b) pontja
alapján az Egri Törvényszék összbírói értekezlete
2020. február 12. napján – titkos szavazás útján –
véleményt nyilvánított és a pályázót támogatta. Az
OBH elnöke a pályázót 2020. szeptember 17.
napján a Bszi. 132. § (1) bekezdésére figyelemmel
meghallgatta.

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

A
fentiekből
megállapítható,
hogy
a
véleménynyilvánító
összbírói
értekezlet
megtartása és a pályázat elbírálása között nyolc
hónap telt el. Ezen időmúlás azonban nem a
pályázat elbírálásában résztvevő szerveknek vagy
személyeknek róható fel, hanem ahhoz objektív
okok – a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzet és a veszélyhelyzet ideje
alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről

384.E/2020. (X. 14.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján,
hozzájárulásával, dr. Leskovics Beátát, a Pesti
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szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet előírásai –
vezettek. Ezen utóbbi rendelet 11. § (1) bekezdése
akként rendelkezett, hogy ha a határozott idejű
bírósági vezetői kinevezés a veszélyhelyzet idején
jár le, a határozott idő meghosszabbodik a
veszélyhelyzet megszűnéséig. Erre tekintettel az
OBH elnöke a 167.E/2020. (III. 31.) OBHE
határozattal megállapította, hogy az Egri
Törvényszék elnökének a megbízatása a
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik,
majd őt a 258.E/2020. (VI. 18.) OBHE számú
határozatával – a veszélyhelyzet megszűnésével
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 100. § (1)
bekezdése alapján – megbízta az Egri Törvényszék
elnöki tisztségének ellátásával.

számának
csökkentésére,
illetve
arányuk
mérséklésére, azonban a törvényszék vezetése
ezzel a lehetőséggel nem tudott élni.
Ahhoz, hogy az Egri Törvényszék időszerűségi
mutatói a jövőben javuljanak és a két éven túl
húzódó ügyeknek mind a száma, mind az aránya
mérséklődjön, felül kell vizsgálni egyrészt az e
körben az elmúlt években megtett elnöki
intézkedéseket, másrészt fel kell mérni azokat az
eddig nem alkalmazott igazgatási eszközöket is,
amelyek a kedvezőtlen időszerűségi trendeket
megfordíthatják.
Mindezek alapján a Bszi. 133. § (1) bekezdésére
figyelemmel
a
pályázatot
eredménytelenné
nyilvánítottam és egyidejűleg – külön határozatban
– intézkedem a pályázat ismételt kiírása iránt.

Mivel a pályázó 2014. március 15. napja óta az Egri
Törvényszék elnöke volt, az általa benyújtott
pályaműben – a jövőre vonatkozó tervek mellett –
beszámolt az elnöki ciklus eredményeiről is, ennek
keretében
részletesen
elemezve
az
Egri
Törvényszék ügyforgalmi helyzetét.

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

Az e körben ismertetett adatokból megállapítható,
hogy
- bár az ügyérkezés az Egri Törvényszéken
lényegében 2013 óta folyamatosan csökken
(a 2019. évi ügyérkezés csupán 73%-a a 2013.
évinek),
- és ezzel a trenddel lényegileg egybevágóan a
folyamatban maradt ügyek száma is (2015 óta
egyértelműen) csökkenő tendenciát mutat,
- azonban a két éven túli ügyek száma 2015 óta
lényegében számszerűen is növekszik,
arányuk a folyamatban maradt ügyeken belül
pedig trendszerűen emelkedik.

390.E/2020. (X. 20.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
Dr. Bán Zsuzsanna Máriát, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját, a Budapest Környéki
Törvényszék elnökének kezdeményezésére - a
Szentendrei
Járásbíróság
elnökévé
történő
kinevezésére tekintettel -, a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján 2020. november 1. napjától a
Szentendrei Járásbíróságra áthelyezem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Míg 2015-ben a két éven túli ügyek száma az Egri
Törvényszéken 129 db volt (az összesen
folyamatban volt 6473 db ügy 2%-a), addig 2019ben ez a szám már 150 db volt (az összesen
folyamatban volt 5035 db ügy 3%-a). Vagyis az
általánosan javuló ügyforgalmi helyzet mellett a két
éven túli ügyek aránya másfélszeresére nőtt.

391.E/2020. (X. 20.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről

Mindezek arra engednek következtetni, hogy a
törvényszék elnöke a folyamatosan javuló
ügyforgalmi helyzetben a rendelkezésére álló
igazgatási eszközökkel nem alakította ki és nem
tartotta fenn az ügyek időszerű elbírálásának
feltételrendszerét.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján,
hozzájárulásával, Patakiné dr. Teremi Zsuzsanna
Máriát és dr. Tokár Gabriellát, a Miskolci
Törvényszék bíráit 2020. november 1. napjától 2021.

Az elmúlt évek ügyforgalmi szempontból kedvező
időszaka jó alkalom lett volna az elhúzódó ügyek
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október
31.
napjáig
terjedő
időtartamra
közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

számában a 217.E/2020. (V. 19.) OBHE határozattal
kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

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

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Nyíregyházi
Törvényszék elnöki álláshelyére a 217.E/2020.
(V. 19.) OBHE számú határozatával pályázatot írt ki
és a pályázati felhívást a Bírósági Közlöny 2020. évi
5. számában közzétette.

392.E/2020. (X. 20.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

A pályázatra két pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról
a
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 131. § b) pontja alapján a
Nyíregyházi Törvényszék összbírói értekezlete 2020.
szeptember 4. napján – titkos szavazás útján –
véleményt nyilvánított: az összbírói értekezlet
többségi támogatását az egyik pályázó elnyerte, míg
a másik nem. Az OBH elnöke a pályázókat 2020.
szeptember 22. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdésére figyelemmel meghallgatta.

Dr. Lekrinczki Andreát, a Szegedi Járásbíróság
bíráját,
a
Szegedi
Törvényszék
elnökének
kezdeményezésére - a Szegedi Törvényszék
Cégbírósága csoportvezető bírójává történő
kinevezésére tekintettel -, a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján 2020. november 5. napjától a
Szegedi Törvényszékre áthelyezem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az összbírói értekezlet támogatását elnyert pályázó
a pályázatát 2020. október 22. napján visszavonta.
Bár a Bszi. 132. § (4) bekezdése második
mondatának első fordulata szerint „a kinevezésre
jogosultat a véleményező szerv javaslata nem köti”, egy
törvényszéki elnöki tisztség esetében – különösen
abban az esetben, ha az érintett pályázó az elmúlt
hat évben az adott törvényszék elnöke volt – az
összbírói értekezlet többségi támogatásának hiánya
különös súllyal esik latba. Jelen esetben a
törvényszék korábbi elnökének pályázatát a bírói
kar alig egyharmada támogatta.

393.E/2020. (X. 20.) OBHE határozat
a Győri Ítélőtábla elnökhelyettesének
kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és
132. § (2) bekezdése alapján dr. Molnár Andrea
Mercedest, a Győri Ítélőtábla bíráját a 2020.
november 1. napjától 2026. október 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Győri Ítélőtábla
elnökhelyettesévé.

Figyelemmel tehát arra, hogy – a másik pályázat
visszavonása folytán – egyedüli pályázó az összbírói
értekezlet többségi támogatását nem nyerte el, a
Bszi. 133. § (1) bekezdésére figyelemmel a
pályázatot eredménytelenné nyilvánítottam és
egyidejűleg – külön határozatban – intézkedem a
pályázat ismételt kiírása iránt.

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

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

394.E/2020. (X. 26.) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék elnöki
álláshelyére kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 133. § (1) bekezdésére
figyelemmel a Nyíregyházi Törvényszék elnöki
álláshelyére a Bírósági Közlöny 2020. évi 5.
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396.E/2020. (X. 28.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
elnökhelyettesi álláshelyére kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

401.E/2020. (X. 28.) OBHE határozat
az európai jogi szaktanácsadói
titkári hálózat koordinátor-helyettesének
megbízásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 133. § (1) bekezdésére
figyelemmel a Budapest Környéki Törvényszék
elnökhelyettesi álláshelyére a Bírósági Közlöny
2020/5. számában a 205.E/2020. (V. 7.) OBHE
határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom.

Az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról
szóló 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 6. §-a és az
európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016.
(X. 17.) OBH utasítás 19. § (2) bekezdése alapján dr.
Lupóczné dr. Krammer Editet, a Fővárosi
Törvényszék bíráját megbízom az európai jogi
szaktanácsadói
titkári
hálózat
koordinátorhelyettesi feladatainak ellátásával a 2020. október
14. napjától 2023. október 13. napjáig terjedő
időtartamra.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Budapest
Környéki Törvényszék elnökhelyettesi álláshelyére a
205.E/2020. (V. 7.) OBHE határozatával pályázatot írt
ki és a pályázati felhívást a Bírósági Közlöny 2020/5.
számában közzétette.

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

A pályázatra négy pályázó nyújtott be pályaművet a
2020. augusztus 21-ei pályázati határidőig. A
pályázókról a Bszi. 131. § b) pontja alapján a
Budapest
Környéki
Törvényszék
összbírói
értekezlete 2020. szeptember 4. napján – titkos
szavazás útján – véleményt nyilvánított és egyik
pályázót sem támogatta. Az OBH elnöke a
pályázókat 2020. szeptember 29. napján a Bszi. 132.
§ (1) bekezdésére figyelemmel meghallgatta.
Dr. Varga Eszter Ágnes pályázó 2020. október 15.
napján, dr. Borbély Attila pályázó pedig 2020.
október 22. napján a pályázatát visszavonta.

403.E/2020. (X. 30.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék elnöki feladatainak
ellátásával való megbízásról
Dr. Sallai Tamást, az Egri Járásbíróság elnökét 2020.
november 1. napjától az Egri Törvényszék elnöki
tisztségének betöltéséig, de legfeljebb 2021. április
30. napjáig terjedő időtartamra az Egri Törvényszék
elnöki feladatainak ellátásával megbízom.
INDOKOLÁS

A fentiekből megállapítható, hogy egyik pályázó sem
nyerte el a véleményező szerv többségi
támogatását.

Az Egri Törvényszék elnöki tisztsége nincs betöltve,
figyelemmel arra, hogy az Országos Bírósági Hivatal
(a továbbiakban: OBH) elnöke az Egri Törvényszék
elnöki álláshelyére kiírt pályázatot a 388.E/2020.
(X. 19.) számú határozatával 2020. október 19.
napján eredménytelenné nyilvánította és ezzel
egyidejűleg a 389.E/2020. (X. 19.) számú
határozatával intézkedett a pályázat ismételt kiírása
iránt.

Mindezek alapján 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

Az Egri Törvényszék elnökhelyettesi tisztsége 2020.
november 1. napjával betöltetlenné válik,
figyelemmel arra, hogy az OBH elnöke a 455/2014.
(X. 28.) OBHE számú határozatával a 2014.
november 1. napjától 2020. október 31. napjáig
terjedő időtartamra nevezte ki az Egri Törvényszék
elnökhelyettesévé dr. Hajdúné dr. Ruzsics Gabriella
Erzsébetet. Az Egri Törvényszék elnökhelyettesi
tisztségére az OBH elnöke a 330.E/2020. (VIII. 31.)
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OBHE számú határozatával pályázatot írt ki,
melynek elbírálása folyamatban van.

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a
továbbiakban: Bjt.) 14. § (3) bekezdésének a) pontja
alapján a Debreceni Ítélőtábla Munkaügyi
Kollégiuma
2020.
szeptember
17.
napján
véleményezte, míg a Debreceni Ítélőtábla Bírói
Tanácsa ugyanezen a napon a Bjt. 15. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján meghallgatta és
rangsorolta.

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

A Bjt. 20. § (1) bekezdése b) pontjának bd) alpontja
szerint eredménytelen a pályázat, ha a pályázat
elbírálására jogosult OBH elnök a pályázók
egyikével sem kívánja betölteni az álláshelyet, mert
a pályázat kiírását követően bekövetkezett
munkaszervezést,
munkaterhelést
vagy
költségvetést
érintő
változások
igazgatási
szempontból indokolatlanná teszik az álláshely
betöltését.

A Bszi. 118. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a
járásbíróság elnöke bírósági vezető.
A fentiekre tekintettel az Egri Törvényszék személyi
állományába tartozó dr. Sallai Tamást, az Egri
Járásbíróság elnökét, a Bszi. 133. § (3) bekezdése
alapján megbízom az Egri Törvényszék elnöki
feladatainak ellátásával 2020. november 1. napjától
az
Egri
Törvényszék
elnöki
pályázatának
elbírálásáig, de legfeljebb 6 hónapos időtartamra.

Jelen esetben a pályázat kiírására 2020. február 17.
napján került sor. A Debreceni Ítélőtábla Munkaügyi
Kollégiuma az egyes törvényeknek az egyfokú járási
hivatali eljárások megteremtésével összefüggő
módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény 64. §a alapján 2020. április 1. napjával kezdte meg
működését.

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

A Debreceni Ítélőtáblán, munkaügyi ügyszakban a
pályázat elbírálásának időpontjában hatályos
ügyelosztási rend szerint két tanács jár el 4-4 taggal.
A
munkaügyi
tanácsok
tagjai
közül
a
kollégiumvezető
kivételével
mindenki
tagja
valamely polgári, illetve gazdasági ügyekben eljáró
tanácsnak is. Az ügyelosztási rend III.3.2. pontja
főszabályként úgy rendelkezik, hogy a munkaügyi
peres és nemperes ügyeket az Mf.I. tanácsra kell
szignálni, az Mf.II. tanács bíró kizárása, illetve az
egyenletes munkateher biztosítása esetén kap
szerepet.

404.E/2020. (X. 30.) OBHE számú határozat
a Debreceni Ítélőtáblán egy munkaügyi
ügyszakos bírói álláshelyre kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 20. § (1) bekezdése b) pontjának
bd) alpontjára figyelemmel a Debreceni Ítélőtáblán
egy munkaügyi ügyszakos bírói álláshelyre a
Bírósági Közlöny 2020. évi 1-2. számában az
59.E/2020. (II. 17.) OBHE határozattal kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítom.

A Debreceni Ítélőtábla munkaügyi ügyszakában
2020. április 1. napja és 2020. szeptember 30. napja
között eltelt időszak tekintetében a következő
ügyforgalmi adatok rögzíthetők:

INDOKOLÁS

- az érkezett munkaügyi peres ügyek száma: 33 db
- a befejezett munkaügyi peres ügyek száma: 22 db
- az időszak végén folyamatban maradt munkaügyi
peres ügyek száma: 11 db

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
elnöke a Debreceni Ítélőtáblán egy munkaügyi
ügyszakos bírói álláshelyre az 59.E/2020. (II. 17.)
OBHE számú határozatával pályázatot írt ki és a
pályázati felhívást a Bírósági Közlöny 2020. évi 1-2.
számában közzétette.

- az érkezett munkaügyi nemperes ügyek száma: 26
db
- a befejezett munkaügyi nemperes ügyek száma: 20
db

A pályázatra három pályázó nyújtott be pályaművet.
A
pályázókat
a
bírák
jogállásáról
és
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- az időszak végén folyamatban maradt munkaügyi
nemperes ügyek száma: 6 db

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

A vizsgált időszak vonatkozásában megállapítható
az is, hogy valamennyi munkaügyi peres és
nemperes ügyben az Mf.I. tanács járt el, az Mf.II.
tanácsnak az ítélkezésbe bevonására egyelőre nem
került sor.

A Kúria elnökének döntései
A Kúria elnöke beosztotta

Mindezek alapján a ténylegesen ítélkező Mf.I.
tanácsra jutó átlagos havi peres érkezés 5,5 ügy, míg
a nemperes érkezés 4,3 ügy volt.

dr. Figula Ildikó Zsuzsannát,
dr. Demjén Pétert,
dr. Szilas Juditot,
dr. Varga Esztert,
dr. Farkas Antóniát és
dr. Parlagi Mátyást,

Figyelemmel a munkaügyi, valamint a polgárigazdasági ügyszakban eljáró bírák közötti jelentős
személyi átfedésre, vizsgálandó ugyanezen időszak
vonatkozásában a polgári-gazdasági ügyszakban
eljáró tanácsok ügyforgalmi helyzete is. E körben
rögzítendő, hogy polgári és gazdasági ügyszakban
összesen négy tanács működött, az egy tanácsra
jutó havi átlagos peres érkezés 2,8 ügy, míg a
nemperes érkezés 12,4 ügy volt.

2020. október 1. napjától a Kúriára, valamint
kijelölte
dr. Figula Ildikó Zsuzsannát,
dr. Demjén Pétert,
dr. Szilas Juditot,
dr. Varga Esztert,

Mivel a munkaügyi ítélkezés a Debreceni Ítélőtáblán
ténylegesen csak a pályázat kiírása után kezdődött
meg, értelemszerűen csak ezt követően nyílt
lehetőség
a
bírói
álláshely
betöltésének
szükségességét
ügyforgalmi
szempontból
megvizsgálni.

2020. október 1. napjától közigazgatási ügyekben
eljáró bíróvá.

E körben megállapítható, hogy a munkaügyi peres
és nemperes érkezés nominális adatai - a személyi
átfedések miatt figyelembe véve a polgári-gazdasági
ügyszak érkezési adatait is - nem indokolják a
munkaügyi ügyszakban eljáró bírák létszámának
bővítését. Mindezt alátámasztja az is, hogy ezidáig
nem volt szükség az Mf.II. tanács ítélkezésbe történő
bevonására, vagyis nem merült fel az ügyelosztási
rend III.3.3.2. pontjában tételezett, a tanácsok
közötti egyenletes munkateher biztosításának
szükségessége.

A Fővárosi Ítélőtábla elnökének döntése
A Fővárosi Ítélőtábla elnöke beosztotta
dr. Ferencz Dórát, 2020. október 1. napjától
határozatlan időre a Fővárosi Ítélőtáblára bírósági
titkári munkakörbe.

A Budapest Környéki Törvényszék
elnökének döntései

Mindezen körülmények olyan, a Bjt. 20. § (1)
bekezdése b) pontjának bd) alpontjában tételezett
munkaterhelést
érintő
változást
jelentenek,
amelyre tekintettel a pályázat eredménytelenné
nyilvánítása vált szükségessé.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke kinevezte
dr. Sarudi Mártát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját 2020. október 1. napjától határozatlan időre
a Budapest Környéki Törvényszék Munkaügyi
Kollégiuma tanácselnökének,

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

dr. Bán Zsuzsanna Máriát, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját 2020 november 1. napjától
2026. október 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Szentendrei Járásbíróság elnökévé.
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A Fővárosi Törvényszék elnökének
döntései

A Szegedi Törvényszék elnökének döntései
A Szegedi Törvényszék elnöke kinevezte

A Fővárosi Törvényszék elnöke kinevezte

dr. Bathó Nikolettet, a Szegedi Törvényszék bíráját
2020. szeptember 15. napjától határozatlan időre a
Szegedi
Törvényszék
Büntető
Kollégiuma
tanácselnökévé,

Hadasné dr. Golyán Juditot, a Budapesti XVIII. és XIX.
Kerületi Bíróság csoportvezető bíráját 2020. október
1. napjától 2026. szeptember 30. napjáig terjedő
határozott időtartamra a Budapesti XVIII. és XIX.
Kerületi Bíróság elnökhelyettesévé,

dr. Lekrinczki Andreát, a Szegedi Járásbíróság bíráját
2020. november 5. napjától 2026. november 4.
napjáig terjedő időre a Szegedi Törvényszék
Cégbírósága csoportvezetőjének.

dr. Bárány Máriát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2020. november 1. napjától 2026. október
31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Budai
Központi Kerületi Bíróság elnökhelyettesévé.

A Székesfehérvári Törvényszék elnökének
döntése

A Fővárosi Törvényszék elnöke kijelölte
dr. Szappanos Rékát, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bíráját 2020. október 1. napjától nyomozási
bírói feladatok ellátására.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke kinevezte
Gregorichné dr. Ősi Mártát, a Dunaújvárosi
Járásbíróság bíráját 2020. október 1. napjától 2026.
szeptember 30. napjáig terjedő időre a
Dunaújvárosi Járásbíróság elnökének.

A Pécsi Törvényszék elnökének döntései
A Pécsi Törvényszék elnöke kijelölte

A Szolnoki Törvényszék elnökének
döntései

dr. Bohli Esztert,
dr. Deák Pétert,
dr. Folbert Csabát,
dr. Hajdu Istvánt,
dr. Kalmár Évát,
dr. Kovács Jánost,
dr. Makkai Zsoltot,
dr. Palotai Gabriellát,
dr. Princz Lászlót,
dr. Solymos Ildikót és
dr. Varga Andreát

A Szolnoki Törvényszék elnöke kinevezte
dr. Takó Kornéliát, a Szolnoki Törvényszék bíráját
2020. október 1. napjától határozatlan időre a
Szolnoki Törvényszék tanácselnökévé,
Mészárosné dr. Balyi Ildikót, a Szolnoki Törvényszék
bíráját 2020. október 1. napjától 2026. szeptember
30. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Szolnoki
Törvényszék
Cégbíróságának
csoportvezető bírájává.

a Pécsi Járásbíróság bíráit
2020. október 1. napjától 2020. december 31.
napjáig terjedő időre nyomozási bírónak.

A Zalaegerszegi Törvényszék elnökének
döntései

A Pécsi Törvényszék elnöke beosztotta
dr. Horváth Attilát, a Pécsi Törvényszék kijelölt
bírósági titkárát 2020. október 1 napjától
határozatlan időre a Pécsi Járásbíróság Nyomozásiszabálysértési Csoportjához kijelölt bírósági titkári
feladatok ellátására.

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke kinevezte
Domjánné dr. Kormányos Editet, a Nagykanizsai
Járásbíróság bíráját 2020. október 15. napjától 2026.
október 14. napjáig terjedő időre a Nagykanizsai
Járásbíróság elnökének,
dr. Török Juditot, a Nagykanizsai Járásbíróság bíráját
2020. október 15. napjától 2026. október 14. napjáig
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Járásbíróság

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 BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

A Fővárosi Törvényszék elnökének döntése
A Fővárosi Törvényszék elnöke a Budapest II. és III.
Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettes bírói (593.
számú) álláshelyére a Bírósági Közlöny 2020/5.
számában kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 20. §
(2)
bekezdése
alapján
eredménytelenné
nyilvánította.

A Szegedi Törvényszék elnökének döntése
A Szegedi Törvényszék elnöke a Hódmezővásárhelyi
Járásbíróság elnöki (44. számú) álláshelyére a
Bírósági Közlöny 2020/6. számában kiírt pályázatot
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 20. § (2) bekezdése alapján
eredménytelenné nyilvánította.

A Szolnoki Törvényszék elnökének döntése
A Szolnoki Törvényszék elnöke a Szolnoki
Járásbíróság Szabálysértési Csoport büntető
csoportvezető bírói (65. számú) álláshelyére a
Bírósági Közlöny 2020/7-8. számában kiírt
pályázatot
a
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 20. § (2)
bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.

PÁLYÁZATOK

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek
bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó
jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról
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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/biroipalyazatok/segedlapok található.
3.5.
A bírósági személyi nyilvántartásban
szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges –
adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a
pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia.
Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a
pályázatában
hivatkozhat,
és
kérheti
a
nyilvántartásból való beszerzésüket, ha - a
jelentkezési segédlapon - a hozzájárulását adja,
hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.
3.6.
A pályázati rangsor felállítása során
kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és
igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok
pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáson
már nincs lehetőség.
3.7.
A
bírói
álláshelyekre
benyújtandó
pályázatokhoz segítséget nyújt továbbá a
„Közérthető pályázati tudnivalók (GY.I.K.)”.

A bírói állásokra vonatkozó általános
pályázati tudnivalók
1. A bírói állások meghirdetése
1.1.
Az üres bírói álláshelyek pályázat útján
tölthetők be. A pályázatot a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben
(Bjt.) meghatározott eseteket kivéve az Országos
Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írja ki.
1.2.
A
pályázati
felhívások
a
Bírósági
Közlönyben és a központi bírósági honlapon
jelennek meg.
2. A pályázat benyújtására jogosultak
Az álláshelyekre mindazon természetes személyek
pályázhatnak, akik
•
megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és
•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró
bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának
további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban
leírtaknak megfeleljen.
•
A
munkakörhöz
szükséges
speciális
szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő
pályázati feltételt a pályázati felhívás tartalmazza.

4. A
pályázat
határideje

3. A pályázat

benyújtásának

helye

és

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.

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

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
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és a pályázati rangsor kialakítása során adható
pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet.
5.3.
A bírói tanács a megállapított rangsort
megküldi a bíróság elnökének, aki a pályázati
rangsort javaslatával az OBH elnökének továbbítja.
5.4.
A pályázat elbírálója az OBH elnöke, vagy a Kúriára kiírt pályázat esetén - a Kúria elnöke. A
pályázati eljárás eredményeként az OBH elnöke
vagy a Kúria elnöke:
•
javaslatot tehet a köztársasági elnöknek
bírói kinevezésre,
•
a
pályázatot
eredménytelenné
nyilváníthatja.
Az OBH elnöke dönthet a bíró áthelyezéséről is.
5.5.
Az OBH elnöke a pályázat eredményéről - a
Kúriára kiírt pályázat kivételével - értesíti a
pályázattal érintett bíróság elnökét. A bíróság
elnöke a pályázókat a pályázat eredményéről
írásban tájékoztatja, egyidejűleg közli a pályázó
rangsorban elfoglalt helyét és pontszámát.

−

a 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. december 4. napja 14.00 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

385.E/2020. (X. 19.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

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

380.E/2020. (X. 9.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− 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,
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A pályázat beérkezésének határideje:
2020. december 4. napja 14.00 óra.

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

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

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

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

387.E/2020. (X. 19.) OBHE határozat
a Veszprémi Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

386.E/2020. (X. 19.) OBHE határozat
a Szekszárdi Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szekszárdi
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot
hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
polgári, gazdasági vagy munkaügyi ügyszakos bírói
gyakorlat és a civilisztika területén végzett
kiemelkedő szakmai tevékenység.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− a 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. december 4. napja 14.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. december 4. napja 14.00 óra.
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A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).

395.E/2020. (X. 26.) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék elnöki
állásának pályázati kiírásáról

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

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

389.E/2020. (X. 19.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Egri
Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. november 30. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. november 30. 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
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A Kúria elnöke által kiírt pályázat

397.E/2020. (X. 28.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
elnökhelyettesi állásának pályázati
kiírásáról

Pályázat a Kúria büntető ügyszakos
tanácselnöki (20. számú) álláshelyének
betöltésére

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

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 büntető ügyszakban szerzett
legalább 10 éves bírói gyakorlat, az ügyek
felülbírálata során szerzett gyakorlat, valamint a
közlekedési bűncselekmények elbírálásában való
jártasság.
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 23. 14.00 óra

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. január 5. napja 16.00 óra.

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

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

Az Egri Törvényszék elnöke által kiírt
pályázat

Pályázat az Egri Törvényszék Polgári
Gazdasági-Munkaügyi Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi (5. számú)
álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
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A Fővárosi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

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:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
− tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
− bírósági integritás,
− bírósághoz való hozzáférés,
− képzés.

Pályázat a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási Kollégium kollégiumvezetőhelyettesi (11. számú) álláshelyének
betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a közigazgatási ítélkezés
területén szerzett tényleges bírói gyakorlat
tartamának, valamint a bírósági igazgatásban
szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi
ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
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:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
− (az időszerűség javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
− tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
− gazdálkodás,

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. november 30. napja, 16.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Iroda
Barkóczy út 1.)

(3300

Eger,
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bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

−
−
−
−
−
−
−
−

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. január 10. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055
Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.).

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. december 7. napja.

Pályázat a Pesti Központi Kerületi Bíróság
elnökhelyettesi (276. számú) álláshelyének
betöltésére

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói gyakorlat
tartamának és a büntető ügyszak területén
korábban
szerzett
szakmai
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:

(1055

Pályázat a Pesti Központi Kerületi Bíróság
elnökhelyettesi (277. számú) álláshelyének
betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói gyakorlat
tartamának és a civilisztikai ügyszak területén
korábban
szerzett
szakmai
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
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Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a Fővárosi Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Fővárosi Törvényszék előtt álló rövid- és
hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
− (az időszerűség javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
− tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
− gazdálkodás,
− bírósági integritás,
− bírósághoz való hozzáférés,
− képzés.

− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
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:
időszerűsége
és
− ítélkezés
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. december 7. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Irodája
Budapest, Markó u. 27., II. emelet 16.)

(1055

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. december 7. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda
Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.).

Pályázat a Fővárosi Törvényszék Polgári
Kollégiuma tanácselnöki (44. számú)
álláshelyének betöltésére

(1055

Pályázat a Fővárosi Törvényszék
csoportvezetői (82. számú) álláshelyének
betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a 10 éves bírói, ezen belül
a legalább 5 éves törvényszéki másodfokú
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 és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – előnyt jelent az oktatási területen
szerzett igazgatási tapasztalat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi
ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
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Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
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:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
− (az időszerűség javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
− tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
− gazdálkodás,
− bírósági integritás,
− bírósághoz való hozzáférés,
− képzés.

kapcsolatos hosszú távú terveket
megvalósításának ütemezését.

és

azok

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. január 10. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055
Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. december 7. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.).

Pályázat a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság Polgári Csoport csoportvezetőhelyettesi (593. számú) álláshelyének
betöltésére

Pályázat a Budai Központi Kerületi Bíróság
Családjogi Csoport csoportvezetői
(296. számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának 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,

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
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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
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:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
− (az időszerűség javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
− tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
− gazdálkodás,
− bírósági integritás,
− bírósághoz való hozzáférés,
− képzés.

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a legalább 5 éves polgári
ügyszakos tényleges bírói működési és a
másodfokú gyakorlatnak, valamint az igazgatási
területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi
ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Kaposvári Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Kaposvári Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Kaposvári Törvényszék előtt álló rövid- és
hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
időszerűsége
és
− ítélkezés
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. december 5. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkárság (1055
Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.).

A Kaposvári Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. december 30. napja.

Pályázat a Kaposvári Törvényszék
tanácselnöki (7. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázat beadásának helye:
Kaposvári Törvényszék Elnöki
Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3.).

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
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A pályázat beadásának helye:
Kaposvári Törvényszék Elnöki
Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3.).

Pályázat a Kaposvári Törvényszék
tanácselnöki (9. számú) álláshelyének
betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a legalább 5 éves polgári
ügyszakos tényleges bírói működési és a
másodfokú gyakorlatnak, valamint az igazgatási
területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi
ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Kaposvári Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Kaposvári Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Kaposvári Törvényszék előtt álló rövid- és
hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
− (az időszerűség javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
− tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
− gazdálkodás,
− bírósági integritás,
− bírósághoz való hozzáférés,
− képzés.

Iroda

(7400

A Kecskeméti Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Kecskeméti Járásbíróság elnöki
(43. 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 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:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. december 30. napja.

32

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2020/10. SZÁM

−
−
−
−

SZEMÉLYI RÉSZ

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

−
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:
időszerűsége
és
− ítélkezés
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:
Kecskeméti Törvényszék Elnöki
Kecskemét, Rákóczi út 7.)

Iroda (6000

A Miskolci Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. november 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki
Miskolc, Dózsa György út. 4.)

Pályázat a Mezőkövesdi Járásbíróság
elnöki (50. számú) álláshelyének
betöltésére

Kabinet

(3525

Pályázat a Miskolci Járásbíróság
polgári csoportvezetői (58. 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 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,

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának 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 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:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
− tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
− bírósági integritás,
− bírósághoz való hozzáférés,
− képzés.

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Pécsi
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a
Pécsi
Törvényszék
elnöke
által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Pécsi Törvényszék előtt álló rövid- és hosszú
távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
időszerűsége
és
− ítélkezés
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
Miskolc, Dózsa György út. 4.)

Kabinet

(3525

A Pécsi Törvényszék elnöke által kiírt
pályázat

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

Pályázat a Pécsi Törvényszék Közigazgatási
Kollégiuma tanácselnöki (90. számú)
álláshelyének betöltésére

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói gyakorlat
tartamának és a korábban szerzett szakmai
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 Szegedi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

Pályázat a Csongrádi Járásbíróság
elnöki (42. 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 van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
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− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi
ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szegedi
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a
Szegedi
Törvényszék
elnöke
által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Szegedi Törvényszék előtt álló rövid- és hosszú
távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
− tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
− bírósági integritás,
− bírósághoz való hozzáférés,
− képzés.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi
ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szegedi
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a
Szegedi
Törvényszék
elnöke
által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Szegedi Törvényszék előtt álló rövid- és hosszú
távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
időszerűsége
és
− ítélkezés
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. december 5. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék elnöke
Széchenyi tér 4.

(6720

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

Szeged,

A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék elnöke
Széchenyi tér 4.

Pályázat a Szegedi Járásbíróság
elnöki (40. számú) álláshelyének
betöltésére

(6720

Szeged,

Pályázat a Hódmezővásárhelyi
Járásbíróság elnöki (44. 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 van jelentősége.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
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A Szombathelyi Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának 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 Szegedi
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a
Szegedi
Törvényszék
elnöke
által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Szegedi Törvényszék előtt álló rövid- és hosszú
távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
− tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
− bírósági integritás,
− bírósághoz való hozzáférés,
− képzés.

Pályázat a Szombathelyi Törvényszék
büntetés-végrehajtási ügyszakos
csoportvezetői (10. számú)
álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói gyakorlat
tartamának és a korábban szerzett szakmai
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
Szombathelyi
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési Szabályzatából eredő feladat és
felelősségi köröknek,
− a Szombathelyi Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Szombathelyi Törvényszék előtt álló rövid- és
hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. december 4. napja. 14.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék elnöke
Széchenyi tér 4.

(6720

Szeged,

−
−
−
−
−
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ítélkezés
időszerűsége
és
megalapozottsága
(az időszerűség javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2020/10. SZÁM

−
−
−

SZEMÉLYI RÉSZ

bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. november 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szombathelyi Törvényszék Elnöki
(9700 Szombathely, Szily János u. 7.)

Titkársága

HÍREK

Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Dr. Gaál Julianna, a Fővárosi Törvényszék bírájának
az AA 114811 számú,
Pálinkás Attiláné, a Székesfehérvári Törvényszék
igazságügyi alkalmazottjának a BA 188529 számú,
Szegedi Mónika, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
igazságügyi alkalmazottjának a BA 189889 számú
igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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