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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
2020. november 12. napjától további intézkedésig a
törvényszékeken és az ítélőtáblákon a Bszi. 143. §-a
szerinti összbírói értekezletet megtartani nem lehet,
a veszélyhelyzet idejére már kitűzött összbírói
értekezletek elhalasztása iránt a Bszi. 145. § (1)
bekezdésében meghatározott bírósági elnöknek
haladéktalanul intézkednie kell.

HATÁROZATOK

145.SZ/2020. (XI. 4.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

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

A Győri Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2016.El.II.B.6/12. számon 2020.
október 7. napján benyújtott módosításait
jóváhagyom.

148.SZ/2020. (XI. 17.) OBHE határozat
a tárgyalótermek és az ügyfélfogadó
helyiségek kötelező szellőztetésének
elrendeléséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. §
(1) bekezdés b) pontja alapján a következő
határozatot hozom:
A Bszi. 16. § (1) bekezdés b)-d) pontjában
meghatározott bíróságok épületeiben 2020.
november 18. napjától valamennyi tárgyalás, ülés,
előkészítő ülés, nyilvános ülés, személyes
meghallgatás, illetve az ügyfélfogadás során a
tárgyalótermek és az ügyfélfogadó helyiségek
rendszeres – legalább 40 percenként ismételt – 5
perc időtartamú átszellőztetését rendelem el.
Az átszellőztetés során az érintett helyiségben
kizárólag a bíróság tagjai tartózkodhatnak.

146.SZ/2020. (XI. 4.) OBHE határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
A Zalaegerszegi Törvényszék 2020.El.I.D.3/35.
számon 2020. október 9. napján benyújtott
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

147.SZ/2020. (XI. 11.) OBHE határozat
az összbírói értekezletek veszélyhelyzet
ideje alatti megtartásának tilalmáról

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

A Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-2
koronavírus
világjárvány
következményeinek
elhárítása,
a
magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében
Magyarország
egész
területére
veszélyhelyzetet kihirdető 478/2020. (XI. 3.) Korm.
rendeletre figyelemmel – a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 76. § (1) bekezdésének b)
pontja alapján – elrendelem, hogy

149.SZ/2020. (XI. 19.) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék területén két
fizikai dolgozói álláshely
rendszeresítéséről és a Nyíregyházi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 85.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
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pontjában írt jogköröm alapján a Nyíregyházi
Törvényszék területén 2021. január 1-jei hatállyal
két fizikai dolgozói álláshelyet rendszeresítek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
január 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 85.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. és 3.
pontját:
2. Igazságügyi alkalmazott létszám:
2.7. fizikai dolgozó: 52 fő
Igazságügyi
alkalmazotti
mindösszesen: 364 fő

létszám

3. A Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett
létszáma 487 fő.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

150.SZ/2020. (XI. 25.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 124. § (3) bekezdése alapján
a Fővárosi Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá,
ahol a Polgári Kollégiumban két kollégiumvezetőhelyettes működik.

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

124/2020. (XI. 4.) OBT határozat
a Szolgálati bíróságok ügyrendjének
módosításáról
Az Országos Bírói Tanács jóváhagyja a Szolgálati
bíróságok ügyrendje 1. számú mellékletének
módosítását és közzéteszi azt a központi honlapon.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

8 991 055 Ft

3.1 Catering

3 970 200 Ft

3.2 Vidéki tagok szállása

1 200 000 Ft

3.3 Vidéki tagok útiköltsége

2 320 000 Ft

3.4 Reprezentációs adó

1 500 855 Ft

4. Nemzetközi kapcsolatok

6 650 000 Ft

4.1 ENCJ tagdíj

1 750 000 Ft

4.2 Utazási költség

2 200 000 Ft

4.3 Szállásköltség

1 800 000 Ft

Nemzetközi konferencia,
4.4
rendezvény részvételi díja

500 000 Ft

Vendégfogadás szállás és
catering költségei

400 000 Ft

4.5

5. Kitelepülés

125/2020. (XI. 4.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács 2021. évi
költségvetéséről
Az Országos Bírói Tanács a 2021. évi költségvetését
a következők szerint határozza meg.

1. Személyi költségek
1.1

Irodai adminisztrátor
bérköltsége

1.2

Külföldi kiküldetések napi
díjának bruttó költsége

1.3 Munkáltatói járulék
2. Működés általános költségei

800 000 Ft
668 948 Ft

2.2 Fordítás, tolmácsolás

800 000 Ft

2.3 Postaköltség

50 000 Ft

2.4 Postafiók bérlése

45 000 Ft

Bizottságok működésével
kapcsolatos költségek
2.5
(bekészítés, tárgyi
eszközök stb.)

50 000 Ft

2.6

Tagok részére biztosított
előfizetések (internet)

550 000 Ft

2.7

Külső szakértő
alkalmazása

200 000 Ft

2.8

Kommunikációs költségek
(mappa, névjegykártya)

300 000 Ft

2.9

Reprezentációs költségek
(ajándék)

200 000 Ft

2.10 SZJA és Szochó

Részvételi díj beföldi
rendezvényen

200 000 Ft

5.3 Belföldi szállásdíj

300 000 Ft

5.4 Belföldi útiköltség

200 000 Ft
800 000 Ft

6.1 Képzés OBT tagok részére
6.2 Előre nem látható tartalék

3 556 000 Ft
1 300 000 Ft

500 000 Ft

6. Egyéb költségek,
tartalékképzés

6 802 168 Ft

Elektronikai eszközök
pótlása (ipad, telefon)

2.1

Külső helyszínen
megtartott rendezvény
5.1
tárgyi költségei (catering,
terembérlés stb.)
5.2

8 271 116 Ft

1 200 000 Ft

Összesen:

500 000 Ft
300 000 Ft
29 468 171 Ft

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

126/2020. (XI. 4.) OBT határozat
munkavégzési kötelezettség alóli
felmentés mellőzéséről
Az Országos Bírói Tanács Benkéné dr. Urbancsek
Viktória Erzsébet, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bírája, címzetes törvényszéki bíró munkavégzési
kötelezettség alóli felmentését mellőzi.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

61 000 Ft

9

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2020/11. SZÁM

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI

127/2020. (XI. 4.) OBT határozat
munkavégzési kötelezettség alóli
felmentés mellőzéséről

129/2020. (XI. 4.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról

Az Országos Bírói Tanács dr. Csillám Katalin, az
Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének
munkavégzési kötelezettség alóli felmentését
mellőzi.

Az Országos Bírói Tanács a 2020. november 4-ei
üléséről szóló összefoglalót elfogadta.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

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

130/2020. (XI. 6.) OBT határozat
a 2020. évben biztosításra kerülő ruházati
költségtérítés összegének
véleményezéséről

128/2020. (XI. 4.) OBT határozat
a Püspökladányi Járásbíróság elnökének
újbóli kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének egységesen bruttó 575.000
forint/fő összegben meghatározott ruházati
költségtérítés
biztosítására
vonatkozó
tájékoztatásában foglaltakat a juttatási elem és
annak összege tekintetében egyaránt támogatja.

Az Országos Bírói Tanács dr. Szilvási Lászlónak a
Püspökladányi Járásbíróság elnökévé harmadik
alkalommal történő újbóli kinevezéséhez nem járul
hozzá.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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2021. március 15-ei hatállyal,

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

dr. Sipter Katalint, a Szegedi Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót

Magyarország köztársasági elnöke

2021. április 30-ai hatállyal,

dr. Szeberényiné dr. Burus Gyöngyit, a Pécsi
Törvényszék bíráját

nyugállományba helyezés iránti kérelmére figyelemmel

2021. március 19-ei hatállyal,

bírói tisztségéből felmentette.

Hőnich Gyuláné dr. Gaál Évát, az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott osztályvezető bírót, címzetes
táblabírót,

Dr. Lakatos Dánielt, a Budapest
Törvényszék bírósági titkárát,

dr. Józsa Csabát, a Nagykátai Járásbíróság bíráját,

dr. Molnár Dalmát, a Miskolci Járásbíróság bírósági
titkárát,

dr. Seres Zsuzsanna Júliát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót

dr. Pongrácz Zoltán Tamást,
Járásbírósági bírósági titkárát

2021. április 14-ei hatállyal,

a

Gyöngyösi

2020. november 1. napjától 2023. október 31.
napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezte.

dr. Gergely István Pált, a Gyulai Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót

Dr. Biró Attilát, a Szeghalmi Járásbírósági bíráját,

2021. április 16-ai hatállyal,
dr. Koday Zsuzsannát,
tanácselnökét,

Környéki

a

Fővárosi

dr. Kalmár Juditot, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

Ítélőtábla

Kanyáriné dr. Tuska Marianna Andreát, a Szegedi
Járásbírósági bíráját,

dr. Szöllősi Gáborné dr. Lencsés Máriát, a Szekszárdi
Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót
2021. április 19-ei hatállyal,

dr. Novák Zsófiát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

dr. Csillám Katalint, az Országos Bírósági Hivatal
elnökhelyettesét

dr. Plausin Évát, a Ráckevei Járásbíróság bíráját,

2021. május 1-jei hatállyal,

Vámosiné dr. Marunák Ágnest, a Szentendrei
Járásbíróság bíráját,

dr. Schön Ferencet, a Kalocsai Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót

dr. Zöldi Júliát, a Pesti központi Kerületi Bíróság
bíráját

2021. május 5-ei hatállyal,

2020. november 1. napjától,

dr. Soós Gyulát, a Székesfehérvári Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót

dr. Doros Szabinát, a Budapesti II. és III. kerületi
Bíróság bíráját,

2021. május 14-ei hatállyal,

dr. Lehel Enikő Máriát, az Esztergomi Járásbíróság
bíráját,

a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel,
dr. Sinka Ildikó Juditot, a Fővárosi Törvényszék
bíráját
11
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400.E/2020. (X. 28.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

dr. Paukovits Hedvig Ilonát, a Mosonmagyaróvári
Járásbírósági bíráját
2020. november 15. napjától
határozatlan időtartamra bíróvá kinevezte.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Molnár Dalma bírót – a 280.E/2020. (VII. 7.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első
bírói kinevezésére tekintettel – 2020. november 1.
napjával a Ráckevei Járásbíróságra osztom be.

398.E/2020. (X. 28.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

402.E/2020. (X. 29.) OBHE határozat
európai jogi szaktanácsadói titkári
megbízás megszűnéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Pongrácz Zoltán Tamás bírót – a 245.E/2020. (VI. 2.)
OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint
az első bírói kinevezésére tekintettel – 2020.
november 1. napjával a Budai Központi Kerületi
Bíróságra osztom be.

Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló
9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1) bekezdése és az
európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról szóló
8/2017.
(VII. 13.) OBH utasítás 7. § c) és d) pontja alapján
dr. Molnár Dalmának, a Miskolci Járásbíróság
bírósági titkárának a Debreceni Ítélőtábla
illetékességi területére szóló büntető ügyszakos
európai jogi szaktanácsadói titkári megbízása 2020.
november 1-ei hatállyal megszűnik.

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

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

405.E/2020. (XI. 2.) OBHE határozat
2020. november hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről

399.E/2020. (X. 28.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Lakatos Dániel bírót – a 281.E/2020. (VII. 7.) OBHE
számú határozattal kiírt pályázatra, valamint az első
bírói kinevezésére tekintettel – 2020. november 1.
napjával a Nagykátai Járásbíróságra osztom be.

- dr. Dombai Éva Csillának, a Mohácsi Járásbíróság
bírájának 2020. július 4. napjától,
- dr. Redlné dr. Mészáros Ildikónak, a Váci
Járásbíróság bírájának és
- dr. Szűrösné dr. Takács Andreának, a
Szigetszentmiklósi Járásbíróság elnökének 2020.
november 1. napjától

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

titkárát,

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

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr.
Mester-Krizsa
Alexandrát,
a
Fővárosi
Törvényszék bírósági titkárát,
közigazgatási ügyszakban

406.E/2020. (XI. 3.) OBHE határozat
európai jogi szaktanácsadói titkárok
megbízásáról

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Balla Orsolyát, a Miskolci Törvényszék bírósági
titkárát,
a 2020. november 15. napjától 2023. november 14.
napjáig terjedő időtartamra, megbízom az európai
jogi szaktanácsadói titkári feladatok ellátásával járó
központi igazgatási feladatok végrehajtásával.

A 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 4. § (2) bekezdése,
valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/D. §a alapján az európai jogi szaktanácsadói titkári
tisztségének betöltésére – a Bírósági Közlöny 2020.
évi 6. számban megjelent kiírásra – benyújtott
pályázatokat elbírálva

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

polgári-gazdasági ügyszakban
a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Muzsalyi Róbertet, a Kúria bírósági titkárát,
a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Jámbor Erikát, a Győri Törvényszék bírósági
titkárát,
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. László Zsuzsannát, a Fővárosi Törvényszék
bírósági titkárát,
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Barna Lilit, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Körmendiné dr. Kovács Veronikát, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,

407.E/2020. (XI. 4) OBHE határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Pálfi Dórát, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát 2020. november 5. napjától 2021. november 4.
napjáig terjedő határozott időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba beosztom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

büntető ügyszakban

408.E/2020. (XI. 9.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
álláshelyére kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Bártfai Borbálát, a Miskolci Járásbíróság bírósági
titkárát,
a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Kiss Máté Jenőt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,

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

a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Dülk Tamara Noémit, a Pécsi Törvényszék
bírósági titkárát,
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Márok Somát, a Szegedi Járásbíróság bírósági
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Indokolás

látott el, a véleményező testület többségi
támogatásának hiánya különös súllyal esik latba.
Figyelemmel tehát arra, hogy az egyedüli pályázó az
összbírói értekezlet többségi támogatását nem
nyerte el, a Bszi. 133. § (1) bekezdésére figyelemmel
a pályázatot eredménytelenné nyilvánítottam.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Budapest
Környéki
Törvényszék
Polgári
Kollégiuma
kollégiumvezetői álláshelyére a 199.E/2020. (V. 7.)
OBHE határozatával pályázatot írt ki és a pályázati
felhívást a Bírósági Közlöny 2020. évi 5. számában
közzétette.
A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról
a
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 131. § c) pontja alapján a
Budapest Környéki Törvényszék Polgári Kollégiuma
2020. augusztus 31. napján – titkos szavazás útján
– véleményt nyilvánított: a pályázó a kollégium
többségi támogatását elnyerte.

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

409.E/2020. (XI. 9.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Polgári
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
megbízásáról

A pályázóról a Bszi. 131. § b) pontja alapján a
Budapest
Környéki
Törvényszék
összbírói
értekezlete 2020. szeptember 4. napján – titkos
szavazás útján – szintén véleményt nyilvánított: a
pályázó
az
összbírói
értekezlet
többségi
támogatását nem nyerte el.
Az OBH elnöke a pályázót 2020. október 27. napján
a Bszi. 132. § (1) bekezdésére figyelemmel
meghallgatta.

Dr. Aszódi Lászlót, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökét 2020. november 10.
napjától 2021. november 9. napjáig terjedő
időtartamra a Budapest Környéki Törvényszék
Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői feladatainak
ellátásával megbízom.
Indokolás

A Budapest Környéki Törvényszék Polgári
Kollégiumának kollégiumvezetői állása 2018.
január 8. napja óta nincs kinevezéssel betöltve. A
pályázót az OBH elnöke 2018. április 19. napja és
2019. április 18. napja, majd 2019. május 2. és 2020.
május 1. napja között megbízta a Budapest
Környéki Törvényszék Polgári, Közigazgatási és
Munkaügyi
Kollégium
kollégiumvezetői
feladatainak ellátásával.

A Budapest Környéki Törvényszék Polgári
Kollégiumának kollégiumvezetői tisztsége 2018.
január 8. napja óta nincs kinevezéssel betöltve. Az
Országos Bírósági Hivatal elnöke a Budapest
Környéki Törvényszék Polgári Kollégiumának
kollégiumvezetői álláshelyére – egymást követő
negyedik alkalommal – kiírt pályázatot a 408.E/2020
(XI. 9.) számú határozatával 2020. november 9.
napján eredménytelenné nyilvánította.

A pályázót a Budapest Környéki Törvényszék
elnöke 2017. december 1. napja és 2018. március
31. napja között a Budapest Környéki Törvényszék
Polgári, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumánál,
majd 2020. május 2. és 2020. november 1. napja és
2020. november 2. és 2021. január 31. napja között
a Polgári Kollégiumánál igazgatási feladatokkal
bízta meg.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.)
133. § (2) bekezdése szerint, az új pályázat
eredménytelensége esetén, a kinevezésre jogosult
a bírósági vezetői állást legfeljebb egy évre
megbízás útján töltheti be.
Figyelemmel tehát arra, hogy a Budapest Környéki
Törvényszék
Polgári
Kollégiumának
kollégiumvezetői tisztségére a 36.E/2019. (I. 23.)
OBHE számú határozattal kiírt, majd a 199.E/2020.
(V. 7.) OBHE számú határozattal ismételten kiírt
pályázati eljárás is eredménytelenül zárult,
dr. Aszódi Lászlót, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökét, a Bszi. 133. § (2)
bekezdése alapján megbíztam a Budapest Környéki
Törvényszék Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői

Ezen tények rögzítése azért szükséges, mert ugyan
a Bszi. 132. § (4) bekezdése második mondatának
első fordulata szerint „a kinevezésre jogosultat a
véleményező szerv javaslata nem köti azonban, ha
az érintett pályázó az elmúlt években az OBH
elnökének, illetve a törvényszék elnökének
megbízása alapján a pályázattal érintett szervezeti
egységben vezetői, illetve igazgatási feladatokat
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november

10.

(1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel,
az
Egri
Törvényszék
Büntető
Kollégiuma
kollégiumvezetői állására, a Bírósági Közlöny
2020/9. számában a 367.E/2020. (IX. 30.) OBHE
határozattal kiírt pályázatot – elbírálható pályázat
hiányában – eredménytelenné nyilvánítom.

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

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

410.E/2020. (XI. 9.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

415.E/2020. (XI. 12.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék elnöki
álláshelyére kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.
§ (4) bekezdése alapján – a Fővárosi Törvényszék
elnökének javaslatára – dr. Pongrácz Zoltán Tamást,
a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
hozzájárulásával, 2020. november 15. napjától
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá
kijelölöm.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 133. § (1) bekezdésére
figyelemmel a Szombathelyi Törvényszék elnöki
álláshelyére a Bírósági Közlöny 2019. évi 10.
számában az 595.E/2019. (XI. 14.) OBHE
határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom.

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

Indokolás

412.E/2020. (XI. 10.) OBHE határozat
a Balassagyarmati Törvényszék
elnökhelyettesének kinevezéséről

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szombathelyi
Törvényszék elnöki álláshelyére az 595.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 128. § (2) bekezdése és
132. § (2) bekezdése alapján dr. Virágos Zoltánt, a
Balassagyarmati Törvényszék tanácselnökét a 2020.
november 15. napjától 2026. november 14. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Balassagyarmati
Törvényszék elnökhelyettesévé.

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
Szombathelyi Törvényszék összbírói értekezlete
2020. február 14. napján – titkos szavazás útján –
véleményt nyilvánított: az egyik pályázó a
véleményező testület többségi támogatását
elnyerte, míg a másik pályázó a többségi
támogatást nem nyerte el.

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

Az OBH elnöke a pályázókat 2020. október 12.
napján a Bszi. 132. § (1) bekezdésére figyelemmel
meghallgatta.

413.E/2020. (XI. 12.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

Mivel az összbírói értekezlet többségi támogatását
elnyert pályázó 2014. március 1. napja és 2020.
február 29. napja között a Szombathelyi
Törvényszék elnöke volt, a pályázat elbírálása során
figyelembe kellett venni a törvényszék elnökeként

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 134. §-a alapján
alkalmazandó,
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 20. §
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ezen időszakban végzett igazgatási tevékenységét
is.

e) gondoskodik az ügyviteli és igazgatási szabályok
megtartásáról,
g) irányítja és ellenőrzi a nála alacsonyabb
beosztású
bírósági
vezető
igazgatási
tevékenységét.

A bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és
feldolgozásáról szóló – többször módosított – 2018.
december 31. napjáig hatályban volt 8/2003. számú
OIT szabályzat (a továbbiakban: régi statisztikai
szabályzat) mellékletei a bírói egyéni, havi
statisztikai adatszolgáltatás keretében valamennyi
ügyszakban, első- és másodfokon egyaránt előírták
a 30 napon túl elintézetlen ügyek számának
nyilvántartását. Ezt a rendszert a 2019. december 1.
napján hatályba lépő, az Országos Bírósági Hivatal
és a bíróságok statisztikai tevékenységéről szóló
13/2018. (XII. 21.) OBH utasítás (a továbbiakban: új
statisztikai szabályzat) is fenntartotta.

Mivel tehát a korábbi elnök ismételt kinevezésére a
fent részletezett igazgatási mulasztások miatt nem
kerülhet sor, a másik pályázó pedig a véleményező
testület 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

E körben megállapítást nyert, hogy a Szombathelyi
Törvényszéken és az illetékességi területén
működő járásbíróságokon az Integrált Bírósági
Informatikai Rendszerben vezetett „elintézetlen
ügyek” nyilvántartása 2020. november 11. napján
százas nagyságrendben tartalmaz a fenti
kategóriába eső, hatvan napon túl elintézetlen
ügyeket. Az „elintézetlen ügyek” nyilvántartása
valamennyi
járásbíróságot,
továbbá
a
törvényszéket érintően is tartalmaz ügyeket, illetve
az ügylistán számos, több száz, de akár több ezer
napos késedelem is szerepel.

416.E/2020. (XI. 13.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján
dr. Szigeti István, Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2020. november
15.
napjától
határozatlan
időtartamra
meghosszabbítom.

A nagy időtartamú késedelmek, valamint az, hogy
valamennyi járásbíróság érintett, arra utal, hogy a
feltárt probléma a Szombathelyi Törvényszék elnöki
tisztségét korábban betöltő pályázó elnöksége
idején – illetve részben még azt megelőzően –
keletkezett és az elnöki ciklus alatt mindvégig
fennállt. Elmaradt tehát a törvényszék elnöke
részéről e probléma észlelése, vagy amennyiben
annak
észlelése
megtörtént,
a
probléma
megoldására nem került sor.

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

417.E/2020. (XI. 13.) OBHE határozat
bírák munkaügyi ügyekben eljáró bírói
kijelöléséről és kijelölés megszüntetéséről

Akár tömeges adminisztrációs mulasztásról, akár
valós ügyintézési késedelmekről van szó, a
probléma feltárása és megoldása a törvényszék
elnökének feladata lett volna, ugyanis mind a régi
statisztikai szabályzat 2. § (1) és (5) bekezdése, mind
az új statisztikai szabályzat 15. § (1) bekezdése a
törvényszék elnökét jelöli meg a bírósági statisztika
előállításáért felelős vezetőként.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (Bjt.) 30. § (1a) bekezdése alapján,
a törvényszék elnökének javaslatára
dr. Komáromi Zoltán Attilát, a Szegedi Törvényszék
tanácselnökét és
dr. Doblerné dr. Alács Ágotát, a Szegedi Törvényszék
bíráját, hozzájárulásukkal,

Mindenképpen olyan rendszerszintű mulasztásról
van szó tehát, amely arra utal, hogy a törvényszék
elnöke nem tett eleget a Bszi. 119. § d), e) és g)
pontjában előírt feladatainak, miszerint
d) ellenőrzi az eljárási határidők megtartását,

2020. december 1. napjától
munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.
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(VII. 24.) OBHE határozattal
eredménytelenné nyilvánítom.

A Bjt. 30. § (7) bekezdése alapján, a törvényszék
elnökének indítványára

kiírt

pályázatot

Indokolás
dr. Lakatos Péter Tibornak, a Szegedi Törvényszék
kollégiumvezetőjének és
dr. Vágó Máriának, a Szegedi Törvényszék
csoportvezető bírájának

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Miskolci
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiuma
kollégiumvezetői álláshelyére a 301.E/2020. (VII.24.)
OBHE számú határozatával pályázatot írt ki és a
pályázati felhívást a Bírósági Közlöny 2020. évi 4.
Különszámában közzétette.

munkaügyi ügyekben eljáró bírói kijelölését
2020. november 30. napjával megszüntetem.

A pályázatra két pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról
a
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 131. § c) pontja alapján a
Miskolci Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma
2020. szeptember 28. napján – titkos szavazás útján
– véleményt nyilvánított: az egyik pályázó a
kollégium többségi támogatását elnyerte, míg a
másik nem nyerte el.

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

419.E/2020. (XI. 17.) OBHE határozat
bírák Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

A pályázókról a Bszi. 131. § b) pontja alapján a
Miskolci Törvényszék összbírói értekezlete 2020.
október 2. napján – titkos szavazás útján – szintén
véleményt nyilvánított: a kollégium által támogatott
pályázó
az
összbírói
értekezlet
többségi
támogatását nem nyerte el, míg a kollégium által
nem támogatott pályázó elnyerte.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5)
bekezdése alapján, szakmai fejlődésük elősegítése
érdekében – hozzájárulásukkal – dr. Lányi Csaba
Zsoltnak és dr. Virágh Pálnak, a Debreceni
Törvényszék bíráinak a Debreceni Ítélőtáblára
történő kirendelését 2021. január 1. napjától 2021.
június 30. napjáig terjedő időszakra – eredeti
ítélkezési tevékenységük megtartása mellett –
meghosszabbítom.

Az OBH elnöke a pályázókat 2020. október 27.
napján a Bszi. 132. § (1) bekezdésére figyelemmel
meghallgatta.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a pályázati
eljárás során egyik pályázó sem nyerte el a
véleményező testületek – vagyis az összbírói
értekezlet és a megfelelő szintű és ügyszakú
kollégium – egyöntetű támogatását: a kollégium
többségi támogatását az egyik, míg az összbírói
értekezlet többségi támogatását a másik pályázó
nyerte el.

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

420.E/2020. (XI. 17.) OBHE határozat
a Miskolci Törvényszék Közigazgatási
Kollégiuma kollégiumvezetői álláshelyére
kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról

E körben rögzítendő, hogy közigazgatási kollégium
többségi támogatását elnyert pályázó nem
rendelkezik – a pályázati kiírásban a pályázat
elbírálása során előnyként meghatározott –
legalább hat éves közigazgatási bírói gyakorlattal.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 133. § (1) bekezdésére
figyelemmel a Miskolci Törvényszék Közigazgatási
Kollégiuma kollégiumvezetői álláshelyére a Bírósági
Közlöny 2020. évi 4. különszámában a 301.E/2020.
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A véleményező testületek támogatásának hiányára
figyelemmel tehát a Bszi. 133. § (1) bekezdése
alapján
a
pályázatot
eredménytelenné
nyilvánítottam.

kollégiumvezetői feladatinak ellátásával
december 1. napjától egy éves időtartamra.

2020.

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

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

422.E/2020. (XI. 19.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

421.E/2020. (XI. 17.) OBHE határozat
a Miskolci Törvényszék Közigazgatási
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
megbízásáról

Dr. Varga Mónika Katalint, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját, a Fővárosi Törvényszék elnökének
kezdeményezésére – a Fővárosi Törvényszék
csoportvezető bírójává történő kinevezésére
tekintettel
–,
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján 2020. december 1. napjától a
Fővárosi Törvényszékre áthelyezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 133. §
(2) bekezdése alapján dr. Varju Lászlót, a Miskolci
Törvényszék bíráját 2020. december 1. napjától
2021. november 30. napjáig terjedő időtartamra a
Miskolci Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma
kollégiumvezetői
feladatainak
ellátásával
megbízom.

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

Indokolás

423.E/2020. (XI. 19.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

A
Miskolci
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiumának kollégiumvezetői tisztsége jelenleg
nincs kinevezéssel betöltve. Az Országos Bírósági
Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a Miskolci
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiumának
kollégiumvezetői álláshelyére – egymást követő
második alkalommal – kiírt pályázatot a 420.E/2020
(XI. 17.) számú határozatával 2020. november 17.
napján eredménytelenné nyilvánította.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Dzsula Mariannát, a
Debreceni Ítélőtábla bíráját – a 365.E/2020. (IX. 30.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2020.
december 1. napjával a Debreceni Ítélőtábláról a
Kúriára bírói munkakörbe áthelyezem.

A Bszi. 133. § (2) bekezdése szerint az új pályázat
eredménytelensége esetén a kinevezésre jogosult a
bírósági vezetői állást legfeljebb egy évre megbízás
útján töltheti be.

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

Figyelemmel arra, hogy a Miskolci Törvényszék
Közigazgatási Kollégiumának kollégiumvezetői
tisztségére a 113.E/2020. (III. 6.) OBHE számú
határozattal, majd a 301.E/2020. (VII. 24.) OBHE
számú határozattal kiírt új pályázati eljárás is
eredménytelenül zárult, dr. Varju Lászlót, a Miskolci
Törvényszék – utóbbi pályázati eljárás során a bírói
kar többségi támogatását elnyerő, a pályázati
kiírásban előnyként megjelölt hat éves közigazgatási
bírói gyakorlatot meghaladó tartamú bírói
gyakorlattal rendelkező – bíráját a Bszi. 133. § (2)
bekezdése
alapján
megbíztam
a
Miskolci
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiuma

424.E/2020. (XI. 19.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Schmidt Pétert, az Egri
Törvényszék kollégiumvezetőjét – a 364.E/2020.
(IX. 30.) OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint
a Kúria elnökének döntésére figyelemmel – 2020.
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427.E/2020. (XI. 23.) OBHE határozat
a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

december 1. napjával az Egri Törvényszékről a
Kúriára bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Lezsák Józsefet, a Győri
Ítélőtábla tanácselnökét a 2020. december 1.
napjától 2026. november 30. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Győri Ítélőtábla Polgári
Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

425.E/2020. (XI. 19.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Varga Eszter Ágnest, a
Budapest Környéki Törvényszék kollégiumvezetőjét
– a 363.E/2020. (IX. 30.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint a Kúria elnökének döntésére
figyelemmel – 2020. december 1. napjával a
Budapest Környéki Törvényszékről a Kúriára bírói
munkakörbe áthelyezem.

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

428.E/2020. (XI. 23.) OBHE határozat
bírák Kúriára történő kirendelésének
meghosszabbításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5)
bekezdése alapján, hozzájárulásukkal,

426.E/2020. (XI. 23.) OBHE határozat
a Pécsi Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről és
áthelyezéséről

1.
2.
3.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Tolnai Ildikót, a Pécsi
Törvényszék tanácselnökét a 2020. december 1.
napjától 2026. november 30. napjáig terjedő
időtartamra
kinevezem
a
Pécsi
Ítélőtábla
Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

13.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

dr. Ócsai Beatrix Mártának, a Fővárosi Ítélőtábla
bírájának,
dr. Bajnok István Sándornak, a Győri Ítélőtábla
bírájának,
dr. Kiss Gabriellának, a Szegedi Ítélőtábla
tanácselnökének,
dr. Szomszéd Évának, a Budapest Környéki
Törvényszék bírájának,
Mészárosné dr. Szabó Juditnak és
dr. Remes Gábornak, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökeinek,
dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Juditnak,
dr. Bérces Nórának,
dr. Drávecz Margit Gyöngyvérnek,
dr. Nagy Szabolcsnak,
dr. Rák-Fekete Edinának és
Ságiné dr. Márkus Anettnek, a Fővárosi
Törvényszék bíráinak,
Deutschné dr. Kupusz Ildikónak, a Szekszárdi
Törvényszék tanácselnökének,

eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül,
valamint
14. dr.
Székely
Gabriellának,
a
Fővárosi
Törvényszék kollégiumvezető-helyettesének és
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433.E/2020. (XI. 25.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről

dr. Repkényi Zsuzsannának, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bírájának,
eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása
mellett,

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV.
törvény 38/A. § (1) bekezdése alapján – a Szegedi
Törvényszék elnökének javaslatára – Márkiné dr.
Igriczi Hajnalkát, a Szegedi Járásbíróság bíráját,
kérelmére, 2020. december 1. napjától bírósági
közvetítővé kijelölöm.

2021. január 1. napjától 2021. március 31. napjáig
terjedő időszakra a Kúriára történő kirendelését
meghosszabbítom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

429.E/2020. (XI. 23.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírák kijelöléséről

436.E/2020. (XI. 27.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről és
áthelyezéséről

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV.
törvény 38/A. § (1) bekezdése alapján – a Szegedi
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. Ágoston
Eszter Ildikót, dr. Molnár Mária Juliannát, dr. Szabó
Lászlót és dr. Tóth Kinga Ágotát, a Szegedi
Törvényszék bíráit, kérelmükre, 2020. november 25.
napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Varga Magdolnát, a
Békéscsabai Járásbíróság elnökét a 2020. december
1. napjától 2026. november 30. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Gyulai Törvényszék
Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

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

Kinevezésére tekintettel a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján 2020. december 1. napjától a
Gyulai Törvényszékre áthelyezem.

432.E/2020. (XI. 25.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése
alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának
biztosítása érdekében dr. Idzigné dr. Novák
Marianna Csillának, a Kúria bírájának a Fővárosi
Törvényszékre
történt
kirendelését
–
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2021. január 1. napjától 2021.
június 30. napjáig meghosszabbítom.

437.E/2020. (XI. 27.) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Gunyecz Zoltánt, a
Nyíregyházi Törvényszék tanácselnökét a 2020.
december 1. napjától 2026. november 30. napjáig

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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terjedő időtartamra kinevezem a Nyíregyházi
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

bd) alpontjára figyelemmel a Győri Ítélőtáblán egy
munkaügyi ügyszakos bírói álláshelyre a Bírósági
Közlöny 2019. évi 11-12. számában a 26.E/2020. (I.
22.)
OBHE
határozattal
kiírt
pályázatot
eredménytelenné nyilvánítom.

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

Indokolás
Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
elnöke a Győri Ítélőtáblán egy munkaügyi ügyszakos
bírói álláshelyre a 26.E/2020. (I. 22.) OBHE számú
határozatával pályázatot írt ki és a pályázati felhívást
a Bírósági Közlöny 2019. évi 11-12. számában
közzétette.

438.E/2020. (XI. 27.) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

A pályázatra három pályázó nyújtott be pályaművet.
A
pályázókat
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a
továbbiakban: Bjt.) 232/N. § (6) bekezdése alapján
eljáró szakmai testület 2020. március 9. napján
véleményezte, míg a Győri Ítélőtábla Bírói Tanácsa a
pályázókat 2020. szeptember 14. napján a Bjt. 15. §
(1) bekezdésének b) pontja alapján meghallgatta és
rangsorolta.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Varjasi Erikát, a
Nyíregyházi Törvényszék bíráját a 2020. december
1. napjától 2026. november 30. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Nyíregyházi Törvényszék
Gazdasági Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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.

439.E/2020. (XI. 27.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Bertha Andreát, a Győri
Törvényszék bíráját a 2020. december 1. napjától
2026. november 30. napjáig terjedő időtartamra
kinevezem a Győri Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

Jelen esetben a pályázat kiírására 2020. január 22.
napján került sor. A Győri 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 Győri Ítélőtáblán munkaügyi ügyszakban a
pályázat elbírálásának időpontjában hatályos
ügyelosztási rend szerint egy tanács jár el, összesen
kilenc taggal. A munkaügyi tanács tagjai közül a
kollégiumvezető és a tanácselnök kivételével
mindenki tagja valamely polgári, illetve gazdasági
ügyekben eljáró tanácsnak is.

440.E/2020. (XI. 27.) OBHE határozat
a Győri Ítélőtáblán egy munkaügyi
ügyszakos bírói álláshelyre kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

A Győri Ítélőtábla munkaügyi ügyszakában 2020.
április 1. napja és 2020. október 31. napja között
eltelt időszak tekintetében a következő ügyforgalmi
adatok rögzíthetők:

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 20. § (1) bekezdése b) pontjának
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441.E/2020. (XI. 30.) OBHE határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozatlan időtartamra
történő beosztásáról

- az érkezett munkaügyi peres ügyek száma: 64 db
- a befejezett munkaügyi peres ügyek száma: 30 db
- az időszak végén folyamatban maradt munkaügyi
peres ügyek száma: 34 db
- az érkezett munkaügyi nemperes ügyek száma: 37
db
- a befejezett munkaügyi nemperes ügyek száma: 35
db
- az időszak végén folyamatban maradt munkaügyi
nemperes ügyek száma: 2 db

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Csáky Zsófia Ilonát, a Budapest Környéki
Törvényszék bírósági titkárát 2020. december 1.
napjától határozatlan időtartamra az Országos Bírósági
Hivatalba beosztom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Mindezek alapján a munkaügyi tanácsra jutó
átlagos havi peres érkezés 9,1 ügy, míg a nemperes
érkezés 5,3 ügy volt.
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 három tanács működött, az egy tanácsra
jutó havi átlagos peres érkezés 4,1 ügy, míg a
nemperes érkezés 19,6 ügy volt.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

A Kúria elnökének döntései
A Kúria elnöke kinevezte
dr. Döme Attila Zoltánt,
dr. Kovács Zsuzsanna Annát és
Salamonné dr. Piltz Juditot

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

2020. november 15. napjától határozatlan időre a
Kúria
Polgári
Kollégiumához
tanácselnöki
munkakörbe.

E körben arra vonható következtetés, hogy a
munkaügyi peres és nemperes érkezés nominális
adatai alapján – figyelemmel a munkaügyi tanács
tagjainak számára, továbbá a polgári-gazdasági
ügyszak érkezési adataira is – jelenleg nem indokolt
a munkaügyi ügyszakban eljáró bírák létszámának
bővítése.

A Budapest Környéki Törvényszék
elnökének döntése
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke kijelölte
dr. Molnár Dalmát, a Ráckevei Járásbíróság bíráját
2020. november 1. napjától nyomozási bírói
feladatok ellátására.

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 Debreceni Törvényszék elnökének
döntései

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

A Debreceni Törvényszék elnöke beosztotta
dr. Vincze-Varga Krisztinát, a Hajdúszoboszlói
Járásbíróság bírósági titkárát 2020. november 1.
napjától a Debreceni Járásbíróságra,
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dr. Mikó Mártont, a Debreceni Járásbíróság bírósági
titkárát
2020.
november
1.
napjától
a
Hajdúszoboszlói Járásbíróságra bírósági titkári
munkakörbe.

dr. Varga Mónika Katalint, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját 2020. december 1. napjától 2026.
november
30.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra
a
Fővárosi
Törvényszéken
csoportvezető bíróvá.

A Debreceni Törvényszék elnöke kinevezte
A Fővárosi Törvényszék elnöke kijelölte
dr. Rózsavölgyi Bálint Balázst, a Debreceni
Törvényszék bíráját, 2020. november 15. napjától
2026. november 14. napjáig terjedő időtartamra a
Debreceni Törvényszékre munkaügyi csoportvezető
bírónak,

dr. Pongrácz Zoltán Tamást, a Budai Központi
Kerületi Bíróság bíráját 2020. november 1. napjától
nyomozási bírói feladatok ellátására,
dr. Fekecs Beátát, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2020. október. 1. napjától büntetés-végrehajtási
feladatok ellátására.

dr. Tóth Szilviát, a Debreceni Törvényszék bíráját
2020. november 1. napjától határozatlan időre a
Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma
tanácselnökévé.

A Kecskeméti Törvényszék elnökének
döntése

Az Egri Törvényszék elnökhelyettesének
döntései

A Kecskeméti Törvényszék elnöke kinevezte

Az Egri Törvényszék elnökhelyettese beosztotta és
kinevezte

dr. Tamás Adriennet, a Kiskunhalasi Járásbíróság
elnökhelyettesét 2020. november 10. napjától 2026.
november 9. napjáig terjedő időre a Kiskunhalasi
Járásbíróság elnökének.

dr. Nyiri Beátát, az Egri Törvényszék elnökét – a
megbízatási időtartam leteltére tekintettel – 2020.
október 20. napjától határozatlan időre az Egri
Törvényszék tanácselnökévé.

A Nyíregyházi Törvényszék
elnökhelyettesének döntése

Az Egri Törvényszék elnökhelyettese kinevezte

A
Nyíregyházi
Törvényszék
beosztotta és kinevezte

dr. Molnár Attilát, a Hevesi Járásbíróság bíráját
2020. november 15. napjától 2026. november 14.
napjáig terjedő időre a Hevesi Járásbíróság
elnökének.

elnökhelyettese

dr. Nyakó Zsuzsannát, a Nyíregyházi Törvényszék
elnökét – a megbízatási időtartam leteltére
tekintettel - 2020. október 27. napjától a
határozatlan időre a Nyíregyházi Törvényszék
Gazdasági Kollégiuma tanácselnökévé.

A Fővárosi Törvényszék elnökének
döntései
A Fővárosi Törvényszék elnöke kinevezte

A Szegedi Törvényszék elnökének döntései

dr. Albertné dr. Lackner Gertrúd Bernadettet és dr.
Fehér Szabolcsot, a Fővárosi Törvényszék bíráit
2020. november 1. napjától határozatlan időre a
Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumához
tanácselnöki munkakörbe,

A Szegedi Törvényszék elnöke kinevezte

dr. Szilágyi Nándor Imrét, a Fővárosi Törvényszék
bíráját, 2020. november 1. napjától 2026. október
30. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma Büntetésvégrehajtási Csoportjában csoportvezető bíróvá,

dr. Kőrösi Gábort, a Szegedi Törvényszék bíráját,
2020. november 1. napjától 2026. október 30.
napjáig
terjedő
időtartamra
a
Szegedi
Törvényszékre munkaügyi csoportvezető bírónak.

dr. Bittera Ádámot, a Makói Járásbíróság bíráját
2020. október 16. napjától 2026. október 15. napjáig
terjedő időre a Makói Járásbíróság elnökének,
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A Székesfehérvári Törvényszék elnökének
döntése

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 Székesfehérvári Törvényszék elnöke kinevezte
dr. Gyuricza Zsoltot, a Székesfehérvári Törvényszék
csoportvezető bíráját 2020. november 1. napjától
határozatlan időre a Székesfehérvári Törvényszék
tanácselnökévé.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

A Debreceni Törvényszék elnökének
döntése
A Debreceni Törvényszék elnöke a Püspökladányi
Járásbíróság elnöki álláshelyének (51. számú)
betöltésére
kiírt
pályázatot
a
bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény
132.
§
(2)
bekezdése
alapján
eredménytelenné nyilvánította.

PÁLYÁZATOK

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

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
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•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró
bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának
további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban
leírtaknak megfeleljen.
•
A
munkakörhöz
szükséges
speciális
szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő
pályázati feltételt a pályázati felhívás tartalmazza.

3.6.
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
https://birosag.hu/biroi-palyazatok/biroipalyazatok-0/kozertheto-palyazati-tudnivalok-gyik

3. A pályázat

4. A
pályázat
határideje

3.1.
A pályázatnak az álláshely megjelölése
mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes
indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos
elképzeléseit és annak rövid kifejtését, hogy a
pályázat nyerteseként miként tervezi ezek
megvalósítását.
3.2.
A pályázathoz csatolni kell:
3.2.1. a jelentkezési segédlapot, valamint
3.2.2. a jelentkezési segédlap mellékletében
felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat
kötelezően csatolni kell:
•
az önéletrajzot,
•
az igazolványképet (2 db),
•
az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
•
az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati
eredményt,
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
•
a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát,
•
a kinevezéshez szükséges tények és adatok
igazolását,
•
a pályázat elbírálása során értékelhető
adatokról és tényekről szóló okiratokat.
3.3.
Amennyiben
bíró
az
áthelyezése
érdekében nyújt be pályázatot, a 3.2.1. pontban
foglaltat, valamint a 3.2.2. pontban felsoroltak közül
az önéletrajzot, az igazolványképet (2 db) és a
pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és
tényekről szóló okiratokat kell csatolnia.
3.4.
A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési
segédlap” a kitöltési útmutatóval együtt az alábbi
linken
https://birosag.hu/biroipalyazatok/segedanyagok 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.

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.
A pályázatok elbírálása
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.
5.1.
A pályázati határidő leteltét – hiánypótlás
esetén a hiánypótlási eljárás lefolytatását – követő
15 napon belül a bírói tanács a pályázókat
meghallgatja. A pályázatokat a bírói tanács a Bjt. 14.
§ (4) bekezdése szerint rangsorolja. A rangsor
kialakításáról további tájékoztatást ad a bírói
álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól
és a pályázati rangsor kialakítása során adható
pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet.
5.2.
A bírói tanács a megállapított rangsort
megküldi a bíróság elnökének, aki a pályázati
rangsort javaslatával az OBH elnökének továbbítja.
5.3.
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.
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5.4.
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 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 Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

418.E/2020. (XI. 13.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék elnöki
állásának pályázati kiírásáról

414.E/2020. (XI. 12.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szombathelyi
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.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Egri
Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
büntetőbírói gyakorlat és a büntetőjog területén
végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
−

−

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. január 5. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

26

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2020/11. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

434.E/2020. (XI. 26.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke által kiírt pályázat

Pályázat a Gödöllői Járásbíróság elnöki
(85. számú) álláshelyének betöltésére

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának és a korábban szerzett
igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi
ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és
felelősségi köröknek,
− a Budapest Környéki Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Budapest Környéki Törvényszék előtt álló
rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a
következő területeken jelentkezhetnek:
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 5. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A pályázat beérkezésének határideje:
2021. január 15. napja 16. 00 óra

−
−
−

A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkárság
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)

bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. január 15. napja 16.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkárság
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)

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

Pályázat a Budapest Környéki Törvényszék
Büntetés-végrehajtási Csoport
csoportvezető bírói (31. 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
Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és
felelősségi köröknek,
− a Budapest Környéki Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Budapest Környéki Törvényszék előtt álló
rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a
következő területeken jelentkezhetnek:
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ítélkezés
időszerűsége
és
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

− 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 beérkezésének határideje:
2021. január 15. napja 16. 00 óra
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkárság
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)

A Fővárosi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. január 10. napja.

Pályázat a Fővárosi Törvényszék
Polgári Kollégiuma
kollégiumvezető-helyettesi (10. számú)
álláshelyének betöltésére

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda
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 működési
gyakorlat tartamának, valamint a bírósági
szakmai 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

(1055

Pályázat a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiuma
tanácselnöki (159. 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.
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A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
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.

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

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

Pályázat a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiuma
tanácselnöki (163. számú) álláshelyének
betöltésére

(1055

Pályázat a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiuma
tanácselnöki (680. 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,

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
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Pályázat a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiuma
tanácselnöki (789. számú) álláshelyének
betöltésére

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

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
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:
2021. január 10. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda
Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.).

(1055

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

SZEMÉLYI RÉSZ

−

képzés.

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

Pályázat a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiuma
tanácselnöki (808. számú) álláshelyének
betöltésére

(1055

A Miskolci Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

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
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,

Pályázat a Miskolci Járásbíróság polgári
ügyszakos csoportvezető-helyettesi
(60. 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,
−
a Miskolci Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
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− 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.

− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a Nyíregyházi Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Nyíregyházi 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 31. napja.
A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki
Miskolc, Dózsa György út 4.).

Kabinet

(3525

A Nyíregyházi Törvényszék
elnökhelyettese által kiírt pályázat

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. január 11. napja.
A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki
Nyíregyháza, Bocskai út 2.).

Pályázat a Nyíregyházi Törvényszék
gazdasági ügyszakos csoportvezetői
(19. 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

Iroda

(4400

A Szekszárdi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Dombóvári Járásbíróság elnöki
(47. számú) álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának 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.
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Dombóvári
Járásbíróság 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
Szekszárdi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a Szekszárdi Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Szekszárdi 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
Székesfehérvári Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és
felelősségi köröknek,
− a Székesfehérvári Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Székesfehérvári Törvényszék előtt álló rövidés 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 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szekszárdi Törvényszék Elnöki Titkárság (7100
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2.)

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. január 12. napja 15.30 óra

Pályázat a Székesfehérvári Törvényszék
Büntetés-végrehajtási Csoport
csoportvezető bírói (11. számú)
álláshelyének betöltésére

A pályázat beadásának helye:
Székesfehérvári Törvényszék Elnöki Iroda (8000
Székesfehérvár, Dózsa György út. 1.)

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.
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A Veszprémi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. január 25. napja, 16.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Veszprémi Törvényszék Elnöki
Veszprém, Vár u. 19.).

Pályázat a Tapolcai Járásbíróság
elnöki (36. számú) álláshelyének
betöltésére

Iroda

(8200

Pályázat a Veszprémi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiuma tanácselnöki
(79. 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
Veszprémi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a Veszprémi Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Veszprémi 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.

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

A tisztség betöltésének időpontja:
2021. március 1. napja.
A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a
munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön
keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. január 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Veszprémi Törvényszék Elnöki
Veszprém, Vár u. 19.)

Iroda

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló
bírósági
elnökhöz
történő
beérkezésének
határideje:
2021. január 15. napja 14.00 óra

(8200

EGYÉB PÁLYÁZAT

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság
elnöke és a pályázó ügyszakának megfelelő
kollégium vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy a
pályázatot támogatja-e.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázat

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
az európai jogi szaktanácsadók
koordinátori tisztségének betöltésére
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre
kinevezett bírák pályázhatnak, akiknek az európai
uniós jog területén magas szintű elméleti és
gyakorlati ismeretei vannak, valamint az Európai
Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a
magyar nyelv) legalább középfokú, államilag
elismert
komplex
(korábban
C
típusú)
nyelvvizsgával
és
megfelelő
nyelvtudással
rendelkeznek.
A pályázat elbírálásánál az európai jogi
szaktanácsadói tapasztalatnak jelentősége van.
A pályázathoz az európai jogi szaktanácsadói
hálózatról szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X. 17.)
OBH utasítás 3. melléklete szerinti szakmai
önéletrajzot, a koordinátorként tervezett szakmai
irányító, szervező munkát részletesen bemutató
pályaművet, valamint a nyelvismeret és a
szakjogászi vagy egyéb szakirányú végzettséget,
tudományos fokozatot igazoló dokumentumokat
csatolni kell.
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll
fegyelmi büntetés hatálya alatt, valamint, hogy nem
áll fenn összeférhetetlenség a szaktanácsadói
hálózat bármely tagjával.
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KÖZLEMÉNYEK

Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Dr. Varga Noémi Szilvia, a Székesfehérvári
Törvényszék csoportvezető bírájának az AB 203419
számú,
Gizúr Vivien, a Kiskunhalasi Járásbíróság igazságügyi
alkalmazottjának a BA 187063 számú,
Szénásiné Nándor Nikolett, a Fővárosi Törvényszék
igazságügyi alkalmazottjának a BA 187334 számú,
Zilahi István, a Kúria igazságügyi alkalmazottjának a
BA 191092 számú
igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

Körbélyegző érvénytelenítése
A Szegedi Járásbíróság feliratú 67. és 77. sorszámú
körbélyegző elveszett. A bélyegzők érvénytelenek.
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