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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
SZABÁLYZATOK

Az utasítás melléklete külön dokumentumban
található.

32/2020. (XII. 18.) OBH utasítás
a talár viseléséről, valamint az ülnökök, a
jegyzőkönyvvezetők és az eljárási
cselekményt végző bírósági titkárok
öltözködési szabályairól szóló
szabályzatról szóló 9/2012. (V. 8.) OBH
utasítás módosításáról

33/2020. (XII. 18.) OBH utasítás
a bírósági határozatok anonimizálásával
és közzétételével kapcsolatban a
bíróságokra háruló feladatok
végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.) OBH
utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő normatív utasítást adom ki:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontja alapján, a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott
feladatkörömben
eljárva
a
következő normatív utasítást adom ki:

1. § A bírósági határozatok anonimizálásával és
közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló
feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.)
OBH utasítás 20. § (4) bekezdésében a „2021. január
1-jét” szövegrész helyébe a „2021. április 1-jét”
szöveg lép.

1. § A talár viseléséről, valamint az ülnökök, a
jegyzőkönyvvezetők és az eljárási cselekményt
végző bírósági titkárok öltözködési szabályairól
szóló szabályzatról szóló 9/2012. (V. 8.) OBH utasítás
(a továbbiakban: Szabályzat) 1. § (2) bekezdésében
a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős
miniszter által vezetett minisztériumba” szöveg lép.

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

2. § A Szabályzat 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

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

„2. § (1) A talárt a Kúrián, az ítélőtáblán, a
törvényszéken és a járásbíróságon (a továbbiakban:
bíróság) a szabályzat 1. és 2. mellékletei szerinti
formában kell használni.
(2) A talár főbb jellemzőit a szabályzat 1. és 2.
mellékletei tartalmazzák.”

34/2020. (XII. 18.) OBH utasítás
a bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás módosításáról

3. § A Szabályzat
a) Melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
b) a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül
ki.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontja alapján, a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott
feladatkörömben
eljárva
a
következő normatív utasítást adom ki:

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

1. § (1) A bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a
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továbbiakban: Igsz.) 40/B. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

152.SZ/2020. (XII. 9.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely törvényszéki
elnökhelyettesi álláshellyé alakításáról és
a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 79.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

„(2) A jegyzőkönyvnek az 1. melléklet II.5. pontjában
foglaltakat kell tartalmaznia.”
(2) Az Igsz. 40/D. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Fővárosi
Törvényszék területén 2020. december 10-ei
hatállyal egy törvényszéki bírói (33. számú)
álláshelyet törvényszéki elnökhelyettesi álláshellyé
alakítok át.

„(2) A véleményező összbírói értekezleten a
szavazás során a vezetői tisztségre pályázók neveit
tartalmazó szavazólapon a nevek mellett a
„támogatom”, a „nem támogatom” és a
„tartózkodom” választási lehetőségeket kell egy-egy
üres négyszög vagy kör elhelyezésével feltüntetni.”
2. § Az Igsz. 1. melléklete helyébe a Melléklet lép.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
december 10. napjától az alábbiak szerint
módosítom a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 79.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 1. pontját:

3. § Hatályát veszti az Igsz. 40/B. § (3) bekezdése.
4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.

1. Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 3 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 294 fő

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
Az utasítás melléklete külön dokumentumban
található.

A törvényszéki bírói létszám összesen (406 fő), a
bírói létszám mindösszesen (787 fő) és a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszáma (2943 fő)
változatlan.

HATÁROZATOK

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

151.SZ/2020. (XII. 3.) OBHE határozat
a megválasztandó ülnökök számának
megállapításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés o) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (3) bekezdése
alapján az egyes bíróságokhoz megválasztandó
ülnökök számát az alábbiak szerint állapítom meg:
Pesti Központi Kerületi Bíróság 4 fő a Be. 680. § (5)
bekezdésének megfelelő ülnök.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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131/2020. (XII. 2.) OBT határozat
az OBH utasítás módosítására vonatkozó
OBH utasítás tervezetének
véleményezéséről

134/2020. (XII. 2.) OBT határozat
a bírósági épületekben tartózkodás
veszélyhelyzet idején irányadó
szabályainak meghatározásáról szóló
elnöki ajánlás tervezetének
véleményezéséről

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok igazgatásáról
rendelkező 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás
módosításáról szóló OBH utasítás tervezetét nem
támogatja.

Az Országos Bírói Tanács a bírósági épületekben
tartózkodás
veszélyhelyzet
idején
irányadó
szabályainak meghatározásáról szóló OBH elnöki
ajánlás tervezetét támogatja.

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

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

132/2020. (XII. 2.) OBT határozat
az OBH utasítás módosítására vonatkozó
OBH utasítás tervezetének
véleményezéséről

135/2020. (XII. 2.) OBT határozat
az OBT által létrehozott bizottság
működési idejének meghosszabbításáról

Az Országos Bírói Tanács a talár viseléséről,
valamint az ülnökök, a jegyzőkönyvvezetők és az
eljárási cselekményt végző bírósági titkárok
öltözködési szabályairól szóló 9/2012. (V. 8.) OBH
utasítás módosításáról szóló OBH utasítás
tervezetét támogatja.

Az Országos Bírói Tanács a 85/2020. (VII. 1.) OBT
számú határozatával az egyes illetményen felüli
juttatások áttekintése céljából létrehozott bizottság
működési határidejét 2021. április 15. napjáig
meghosszabbítja.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

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

136/2020. (XII. 2.) OBT határozat
a díj, plakett, oklevél más általi
adományozásához való hozzájárulás
szempontjairól

133/2020. (XII. 2.) OBT határozat
az OBH utasítás módosítására vonatkozó
OBH utasítás tervezetének
véleményezéséről

Az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 103. § (3)
bekezdésének j) pontjában biztosított jogkörének
gyakorlásakor a következők szerint jár el.

Az Országos Bírói Tanács a bírósági határozatok
anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a
bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló
26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás módosítására
vonatkozó OBH utasítás tervezetét támogatja.

1) Kizárólag a Magyarország címerének és
zászlójának
használatáról,
valamint
állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvényben írtak
szerint alapított díjak, oklevelek, plakettek, más
elismerések adományozásához szükséges az OBT

Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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Bszi. 103. § (3) bekezdés j) pontjában írt jogkörének
gyakorlása.

A bírói hivatás a bírákkal szemben a társadalomban
általánosan elfogadott etikai normákhoz képest
szigorúbb követelményeket támaszt.

2) Díj, plakett, oklevél más általi adományozásánál a
törvényhozó nem kívánja meg az Országos Bírósági
Hivatal elnökének előterjesztését.

Az Etikai Kódex célja, hogy a bírósági szervezet iránti
közbizalom erősítése érdekében iránymutatásként
meghatározza a bírák által követendő etikai
normákat, a bírói hivatás etikai követelményeit,
támogatást nyújtson az etikai kockázatot rejtő
magatartások elkerüléséhez és védelmezze a
hivatásukhoz méltó magatartást tanúsító bírákat.

3) Az OBT hozzájárulását az adományozónak kell
megkérnie.
4) Az OBT kizárólag az adományozáshoz járulhat
hozzá, ami az adományozást megelőző döntést
jelent, nincs törvényes lehetősége, hogy a díj
viseléséhez
járuljon
hozzá,
vagy
az
adományozáshoz való hozzájárulását utólag, az
adományozás megtörténte után adja meg.

Az Etikai Kódex hatálya
kinevezett bírákra terjed ki.

a

Magyarországon

1. Cikk
Függetlenség és pártatlanság

5) A bírót a jogállási törvény szerint nem terheli
olyan kötelezettség, hogy díjat, plakettet, oklevelet
csak az OBT-nek az adományozáshoz való előzetes
hozzájárulását követően vehet át, ugyanakkor
figyelemmel kell lennie a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 37. §
(2) bekezdésében írtakra, valamint az Etikai
Kódexben foglaltakra.

(1) A bíró az ítélkező tevékenysége során mindenféle
befolyástól, nyomástól, fenyegetéstől és egyéb
beavatkozástól mentesen jár el, érvényesítve a
felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája
során a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek
kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten
alapul. Az ügyek eldöntésében – az anyagi és
eljárásjogi szabályok keretei között, összhangban a
saját lelkiismeretével – szabadságot élvez, döntéseit
függetlenül hozza meg.

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

(2) A bíró a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz
fűződő
szükségtelen
kapcsolatoktól
és
befolyásoktól tartózkodik, és ennek mindenki
számára nyilvánvalónak kell lennie.

137 /2020. (XII. 2.) OBT határozat
az új Etikai Kódex bírák általi
véleményezéséről

2. Cikk
Összeférhetetlenség

Az Országos Bírói Tanács a bírák új Etikai Kódexének
tervezetét elfogadja és közzéteszi a saját honlapján,
valamint annak bírósági intraneten történő
közzétételére kéri fel az Országos Bírósági Hivatal
elnökét.
1. Az Országos Bírói Tanács felkéri Magyarország
bíráit, hogy az esetleges véleményeiket az
ujetikaikodex@birosag.hu e-mail címre 2021.
március 1. napjáig közvetlenül küldjék meg.
2. Az Etikai Kódex tervezett szövege a következő:

(1) A bíró politikai tevékenységet nem folytat,
különösen nem vesz részt pártpolitikai gyűléseken
és rendezvényeken, nyilvánosság előtt tartózkodik a
politikai megnyilvánulásoktól.
(2) A bíró csak olyan díjat, plakettet, oklevelet vagy
más hasonló kitüntetést vesz át, amely –
figyelemmel az elismerést adó személyre vagy
szervezetre, valamint az adományozott díjra – nem
sérti a bírói hivatás tekintélyét, annak méltóságát,
valamint
a
bíró
független,
pártatlan
és
befolyásolásmentes működésének látszatát.

Etikai Kódex
Preambulum

(3) A bíró haladéktalanul bejelenti a munkáltatói
jogkör gyakorlójának, amennyiben hozzátartozói
viszonyba kerül más bíróval vagy valamely társhivatásrend képviselőjével, tagjával.

Magyarországon a bírói hatalom független,
feddhetetlen bírákból álló, átlátható bírósági
rendszer útján tölti be alkotmányos szerepét.
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3. Cikk
Méltóság és egyenlőség

(3) A bíró munkájában és magánéletében óvja
környezetét
és
arra
törekszik,
hogy
ne
veszélyeztesse a jövő nemzedékeinek szükségleteit.

(1) A bíró hivatásának gyakorlása során és a
magánéletében is úgy viselkedik, hogy abban más
személy ne találhasson kifogást.

6. Cikk
Szakértelem

(2) A bíró viselkedésében és megjelenésében is távol
tartja magát a szélsőségektől, kerüli a hivalkodást,
megjelenése
mindenkor
alkalomhoz
illő.
Nyilvánosság előtt tartózkodik minden olyan
helyzettől, amely méltatlan a bírói hivatásához.

(1) A bíró törekszik arra, hogy szakmai
tevékenységét
más
hivatali
tevékenysége
szükségtelenül ne szorítsa háttérbe.
(2) A bíró törekszik arra, hogy szinten tartsa és
fejlessze a bírói feladatok megfelelő ellátásához
kapcsolódó tudását, képességeit és személyes
készségeit, és e célból bírói irányítás alatt szervezett
képzési és egyéb lehetőségeket vegyen igénybe.

(3) A bíró magánéleti kapcsolatait, valamint
szabadidejének eltöltését úgy alakítja, hogy az a
hivatásának méltóságát, pártatlanságát, illetve
annak látszatát se veszélyeztesse. Magánéleti
nehézségeinek higgadt, körültekintő és tisztességes
rendezésére törekszik.

7. Cikk
Tisztesség

4. Cikk
Nyilvánosság, közösségi média

(1) A bíró tisztségét nem használja fel személyes
előnyök szerzésére. Jogai érvényesítése és
kötelezettségei teljesítése során a tisztességes és
jóhiszemű joggyakorlás követelményének minden
körülmények között eleget tesz.

(1) A bírót, mint bármely más állampolgárt megilleti
a véleménynyilvánítás, a lelkiismeret, a gyülekezés
és egyesülés szabadsága, de e jogokkal csak úgy él,
hogy azzal megőrizze a bírói hivatás tekintélyét és
méltóságát, a bíróságok pártatlan és független
működésébe vetett közbizalmat.

(2) A bíró elkerüli a társ-hivatásrendek tagjaihoz,
továbbá az eljárásokban résztvevőkhöz fűződő
személyes viszonyában azokat a helyzeteket,
amelyek a kivételezés, pártosság gyanúját vagy
látszatát kelthetik.

(2) A bíró a joggal, jogrendszerrel, a bíróságok
igazgatásával és hasonló témákkal kapcsolatban
véleményt nyilváníthat, publikálhat, előadást
tarthat, oktathat és más hasonló tevékenységet
szabadon végezhet.

(3) A bíró jogszabályi felhatalmazás hiányában nem
szolgáltat és nem kér bizalmas adatokat. Távol tartja
magát minden olyan meg nem engedett
megnyilvánulástól, amely az ügyek lefolyását vagy
eredményét befolyásolhatná.

(3) A bíró a világhálót kellő körültekintéssel
használja. Kizárólag olyan információt, hang- és
képfelvételt oszt meg vagy minősít, amely nem
csorbítja a bírói hivatás tekintélyét és méltóságát,
valamint a bíróságok pártatlan és független
működésébe vetett közbizalmat.

(4) A bíró a vele szemben megállapított jogerős vagy
előzetesen
végrehajthatóvá
nyilvánított
kötelezettségének önként, határidőn belül eleget
tesz.

5. Cikk
Gondosság

8. Cikk
Tisztelet, együttműködés

(1) A bíró a részére kiosztott ügy célirányos és
észszerű határidőn belüli lezárására törekszik, a
munkáját felkészülten, szorgalmasan, kellő szakmai
elkötelezettséggel végzi.

(1) A bíró előítélettől és diszkriminációtól mentesen
tiszteletben tartja minden ember méltóságát és
ugyanezt megköveteli munkatársaitól, és az
eljárásban résztvevő személyektől, valamint azok
képviselőitől is.

(2) A bíró gondot fordít a bíróság eszközeinek és
erőforrásainak a rendeltetésszerű és gazdaságos
felhasználására.

(2) A bíró hivatása gyakorlása során a hatóságok és
társ-hivatásrendek
tagjaival,
valamint
munkatársaival
együttműködésre
törekszik,
kölcsönös tiszteleten alapuló udvarias magatartást
tanúsít.
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(3) A bíró az eljárásban résztvevőkkel szemben – a
szükséges határozottság mellett – türelmes és
udvarias,
tartózkodik
az
indokolatlan
megjegyzésektől és minősítésektől. Megköveteli,
hogy az eljárásban résztvevők a bíróságnak és
egymásnak megadják a kellő tiszteletet.

(6) A bírósági vezető tartózkodik a bírói önigazgatási
és érdekképviseleti szerv nyilvános minősítésétől, a
bírói önigazgatási és érdekképviseleti szerveket
támogatja, működésük és jogaik gyakorlásának
akadálytalanságát biztosítja.
(7) A bírósági vezető tartózkodik minden olyan
magatartástól, amellyel bírói önigazgatási vagy
érdekképviseleti szerv tagját – ilyen szervben
fennálló tagsága vagy a szerv érdekében kifejtett
tevékenysége
miatt
–
hátrányosan
megkülönböztetné, tevékenységét akadályozná
vagy lehetetlenné tenné, tagjait lemondásra vagy
kilépésre ösztönözné.

(4) A bíró eljárása során és a határozataiban
tartózkodik más bíróság sértő kioktatásától, a bírói
tekintély csorbításától. A más bíró által hozott
döntéseket eltérő szakmai álláspontjának kifejtését
meghaladóan nem bírálja. Ezeket azonban a
tudományos, oktatói vagy egyéb szakmai
tevékenységének
gyakorlásakor
értékelheti,
véleményezheti.

(8) Az a bírósági vezető, aki az ügyelosztásban részt
vesz, ezen tevékenysége során biztosítja, hogy a bíró
tényleges terhelése a tárgyalási kötelezettség
mértékéhez igazodjon, ügyel arra, hogy a kezdő
kollégát fokozatosan terhelje.

(5) A bíró nem használ a felek közti különbségtételt
sugalló nyelvi eszközöket, tartózkodik a féllel való
részrehajlást
mutató
vagy
leereszkedő
megnyilvánulásoktól,
mozdulatoktól
vagy
gesztusoktól.

(9) A bírósági vezetőkre vonatkozó etikai szabályok
vonatkoznak az igazgatási feladatokkal megbízott
bírákra is.

9. Cikk
Bírósági vezetők
(1) A bírósági vezető a feladatát a munkatársaitól
elvárt etikai követelményeknek megfelelően,
példamutatóan látja el. Tartózkodik a beosztottai
emberi
méltóságát
sértő
magatartástól,
kijelentéstől, cselekedettől.

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

138/2020. (XII. 2.) OBT határozat
járásbírósági elnök újbóli kinevezéséhez
való hozzájárulás megtagadásáról

(2) A bírósági vezető igazgatási tevékenysége során
a munkatársaival igazságos, következetes és
méltányos. Vezetői feladatainak ellátása során
egyenlő mércét alkalmaz minden beosztottjával
szemben.

Az Országos Bírói Tanács nem járul hozzá dr.
Németh Csaba bírónak a Mosonmagyaróvári
Járásbíróság elnökévé történő újbóli kinevezéséhez,
akinek a vezetői feladatokkal való ismételt
megbízását a jogalkotó szándékával is ellentétben
állónak tartja.

(3) A bírósági vezető tiszteletben tartja munkatársai
önérzetét, szakmai önállóságát, ügyel arra, hogy a
bírótársai
hivatásukhoz
méltó
magatartást
tanúsítsanak, és megtesz minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy az etikai
szabályokat a vezetése alatt állók betartsák.

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

(4) A bírósági vezető tartózkodik attól, hogy a saját
véleményét a szervezeti egységébe tartozó bírók
véleményeként jelenítse meg, képviseleti jogával
egyéb módon sem él vissza.

139/2020. (XII. 2.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács 2021. évi
üléstervének elfogadásáról

(5) A bírósági vezető a szolgálati bírósági eljárással
érintett
ügyekben
az
eljárás
befejezéséig
tartózkodik
az
ezzel
kapcsolatos
véleménynyilvánítástól,
fokozottan
ügyel
az
eljárással
érintett
személyiségi
jogainak
megóvására.

Az Országos Bírói Tanács a 2021. évi üléstervét a
következők szerint fogadja el.
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2021. I. negyedévi ülések
-

-

-

-

-

-

A szolgálati bíróságok 2020. évi ügyforgalmáról
és ítélkezési gyakorlatáról szóló tájékoztatók
jóváhagyásának megvitatása
A bírák és ügyviteli alkalmazottak részére
adományozható
elismerésekről
történő
döntés
Az
OBT
központi
honalapon
való
megjelenésével
kapcsolatos
előkészítés
eredményének megtárgyalása
Az OBH elnökének tájékoztatója a 2020. II.
félévi tevékenységéről
Tájékoztató az OBT 2020. évi költségvetésének
felhasználásról
Az OBT korábbi soros elnökének a 2020.
augusztus 1-től 2021. január 31-ig terjedő
időszakra vonatkozó beszámolója
Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól

-

-

A bíróságok 2020. évi költségvetésének
végrehajtására
vonatkozó
beszámoló
megvitatása
Az OBH elnökének tájékoztatója a 2021. évi I.
félévi tevékenységéről
Az OBT soros elnökének a 2021. február 1-től
2021. július 31-ig terjedő időszakra vonatkozó
beszámolója
Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól
2021. IV. negyedévi ülések

-

Az új Etikai Kódex elfogadása
Az OBT 2022. évi költségvetésének elfogadása
Az OBT 2022. évi üléstervének elfogadása
Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

2021. II. negyedévi ülések
-

-

-

-

-

Az egyes illetményen felüli juttatások
áttekintését végző bizottság előterjesztésének
megvitatása
Az ugyanazon vezetői állást már két
alkalommal betöltő elnök és elnökhelyettes
újbóli
kinevezéséhez
történő
előzetes
hozzájárulás szempontrendszeréről szóló
8/2012. (III. 24.) OBT számú határozat
tartalmának felülvizsgálata céljából felállított
bizottság előterjesztésének megvitatása
Az OBH-, valamint a Kúria elnökének a bírói,
valamint a bírósági vezetői pályázatok
elbírálása
tekintetében
folytatott
gyakorlatának véleményezése
A bíróságok 2022. évi költségvetésére
vonatkozó javaslat véleményezése
A bírák új Etikai Kódexével kapcsolatos
javaslatok összegzésének megtárgyalása
A 117/2020. (X. 7.) OBT számú határozatával
felállított SzMSz-t felülvizsgáló bizottság
előterjesztésének megvitatása
Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól

140/2020. (XII. 2.) OBT határozat
díj adományozásához való hozzájárulás
mellőzéséről
Az Országos Bírói Tanács a dr. Szathmáry Béla
Ferenc, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság bírája részére
adományozott „Károli Gáspár-Díj” adományozásához való utólagos hozzájárulását jogszabályi
lehetőség hiányában mellőzi.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

141/2020. (XII. 2.) OBT határozat
munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítésről
Az Országos Bírói Tanács dr. Kristó Ágnest, az Érdi
Járásbíróság elnökhelyettesét a 2021. január 9.
napját követő egy hónapra mentesíti a
munkavégzési kötelezettség alól.

2021. III. negyedévi ülések
-

-

Javaslattétel a bírák 2022. évre vonatkozó
központi oktatási tervére
A bírák képzési rendszerének és a képzési
kötelezettség
2020.
évi
teljesítésének
véleményezése
Az OBT 2012-2020. között elfogadott
határozatainak
gyűjteményét
tartalmazó
adatbázis véleményezése

Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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142/2020. (XII. 2.) OBT határozat
összefoglaló elfogadásáról
Az Országos Bírói Tanács a 2020. december 2.
napján tartott üléséről szóló összefoglalót
elfogadta.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

143/2020. (XII. 10.) OBT határozat
munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés mellőzéséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Ferencné dr. Böröcz
Éva
bírónak,
a
Veszprémi
Törvényszék
tanácselnökének,
címzetes
táblabírónak
a
munkavégzési kötelezettség alóli mentesítését
mellőzi.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

144/2020. (XII. 14.) OBT határozat
a Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság
ügyrendjének jóváhagyásáról
Az Országos Bírói Tanács a Bírósági Végrehajtói
Fegyelmi Bíróság 2020. november 23. napján
elfogadott módosított ügyrendjét jóváhagyja és
elrendeli a bíróságok központi internetes honlapján
történő közzétételét.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
nyugállományba
figyelemmel

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

kérelmére

Dr. Majosházi Lindát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát,

dr. Kristó Ágnest, az Érdi Járásbíróság bíráját
2021. február 9-ei hatállyal

dr. Miskolczi-Steurer Annamáriát,
Járásbíróság bírósági titkárát

lemondására figyelemmel

a

Gyulai

2020. december 15. napjától 2023. december 14.
napjáig terjedő időtartamra,

dr. Tóthné dr. Szilágyi Máriát, a Debreceni
Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót

dr. Árva-Szabó Péter Ferencet, a Dunaújvárosi
Járásbíróság bíráját,

2021. április 21-ei hatállyal,
dr. Járfás Judit Erzsébetet, az Esztergomi
Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót

dr. Bana-Nagy Adriennt, a Miskolci Törvényszék
bíráját,

2021. május 7-ei hatállyal,

dr. Bokros Andrea
Törvényszék bíráját,

Benkéné dr. Urbancsek Viktória Erzsébetet, a Budai
Központi Kerületi Bírósági bíráját, címzetes
törvényszéki bírót

Erzsébetet,

a

Miskolci

dr. Borombós Anitát, a Gyulai Törvényszék bíráját,
dr. Cogoi Márkot, a Debreceni Törvényszék bíráját,

2021. május 18-ai hatállyal,

dr. Elek Lászlót, a Debreceni Törvényszék bíráját,

dr. Magyar Károlyt, a Zalaegerszegi Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót,

dr. Gálig Pétert, a Fonyódi Járásbíróság bíráját,

2021. június 4-ei hatállyal,

dr. Hegedűs Ildikót, a Karcagi Járásbíróság bíráját,

a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel

dr. Pituk Emesét, a Debreceni Törvényszék bíráját,

dr. Pintérné dr. Pipicz Gizellát, a Szegedi
Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót

dr. Varga Andreát, a Budaörsi Járásbíróság bíráját,
dr. Kovács-Puskás Évát, a Pápai Járásbíróság bíráját,

2021. május 31-ei hatállyal,
a

iránti

bírói tisztségéből felmentette.

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Farkas Beátát,
tanácselnökét

helyezés

Fővárosi

2020. december 1. napjától,

Törvényszék

dr. Bencsik Anettet, a Kunszentmártoni Járásbíróság
bíráját,

2021. április 30-ai hatállyal,
dr. Bíró Éva Gizellát, a Győri
tanácselnökét, címzetes táblabírót

dr. Dózsa-Morvai Viktóriát, az Érdi Járásbíróság
bíráját,

Törvényszék

2021. június 13-ai hatállyal,

dr. Illés Éva Tündét, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bíráját,

dr. Miszbrandtner Erikát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját

dr. Nagy Andreát, a Soproni Járásbíróság bíráját,

2021. június 19-ei hatállyal
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dr. Nagy Ibolya Adélt, a Veszprémi Törvényszék
bíráját,

egyetértésben - 2021. január 1. napjától 2021.
december 31. napjáig meghosszabbítom.

dr. Tömöry Ágnest, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

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

2020. december 15. napjától
határozatlan időtartamra bíróvá kinevezte.

442.E/2020. (XI. 30.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Sági
Zsuzsannának, a Budapest Környéki Törvényszék
tanácselnökének a Fővárosi Ítélőtáblára történt
kirendelését – hozzájárulásával, eredeti ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül – 2021 január 1.
napjától
2021.
december
31.
napjáig
meghosszabbítom.

430.E/2020. (XI. 25.) OBHE határozat
bíró Jászberényi Járásbíróságra történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdése h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése
alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának
biztosítása
érdekében
Kepesné
dr.
Bekő
Borbálának, a Fővárosi Ítélőtábla bírájának a
Jászberényi Járásbíróságra történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül - 2021. január 1. napjától 2021.
december 31. napjáig meghosszabbítom.

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

443.E/2020. (XI. 30.) OBHE számú határozat
a Szombathelyi Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiumának
kollégiumvezetői álláshelyére kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 133. § (1) bekezdésére
figyelemmel a Szombathelyi Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetői álláshelyére a Bírósági Közlöny 2020. évi 5.
számában a 220.E/2020. (V. 19.) OBHE határozattal
kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

435.E/2020.(XI. 26.) OBHE határozat
bírák minisztériumi beosztásának
meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXIl. törvény 27. § (2) bekezdése alapján
-

Indokolás:

dr. Demeter Zsuzsannának,
dr. Élő Károlynak, a Fővárosi Törvényszék
bíráinak és
dr. Vass Péternek, az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bírónak

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a
Szombathelyi Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiumának
kollégiumvezetői
álláshelyére a 220.E/2020. (V. 19.) OBHE számú
határozatával pályázatot írt ki és a pályázati
felhívást a Bírósági Közlöny 2020. évi 5. számában
közzétette.

az Igazságügyi Minisztériumba történt beosztását hozzájárulásukkal, az igazságügyi miniszterrel
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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 szerint a
Szombathelyi Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi Kollégiuma 2020. szeptember 2.
napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: a pályázó a kollégium többségi
támogatását elnyerte.

A nagy időtartamú késedelmek arra utalnak, hogy a
feltárt probléma a pályázó kollégiumvezetősége
idején – illetve részben még azt megelőzően –
keletkezett és a vezetői ciklus alatt mindvégig
fennállt. Elmaradt tehát a kollégiumvezető részéről
e probléma észlelése, vagy amennyiben annak
észlelése megtörtént, a probléma megoldására nem
került sor.
Akár tömeges adminisztrációs mulasztásról, akár
valós ügyintézési késedelmekről van szó, a
probléma feltárása és megoldása, illetve annak a
törvényszék elnöke – mint a bírósági statisztika
előállításáért felelős vezető – felé történő jelzése a
kollégiumvezető feladata lett volna, ugyanis a
Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 4.1.12. pontja II. bekezdésének g)
pontja szerint a kollégiumvezető ellenőrzi a
kollégiumon belül az eljárási határidők és ügyviteli
szabályok megtartását.

A pályázóról a Bszi. 131. § b) pontja alapján a
Szombathelyi Törvényszék összbírói értekezlete
2020. szeptember 4. napján – titkos szavazás útján
– szintén véleményt nyilvánított: a pályázó az
összbírói értekezlet többségi támogatását is
elnyerte.
Az OBH elnöke a pályázót 2020. október 29. napján
a Bszi. 132. § (1) bekezdésére figyelemmel
meghallgatta.
A pályázó 2014. május 1. napjától – kezdetben
kinevezéssel, mely 2020. április 30. napját
követően a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő
egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020.
(III. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján
2020. június 18. napjáig meghosszabbodott, majd
2020. június 18. napjától megbízással – tölti be a
Szombathelyi Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiumának
kollégiumvezetői
tisztségét. Erre figyelemmel a pályázat elbírálása
során figyelembe kellett venni az elmúlt
időszakban
kollégiumvezetőként
végzett
igazgatási tevékenységét is.

Az Integrált Bírósági Informatikai Rendszer adatai
között észlelt, fent megjelölt késedelmek arra
utalnak, hogy a pályázó a rá kollégiumvezetőként
irányadó ellenőrzési és igazgatási feladatainak
nem tett eleget.
A pályázó kinevezésére tehát ezen igazgatási
mulasztások miatt nem kerülhet sor, ezért 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

A bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és
feldolgozásáról szóló – többször módosított 2018.
december 31. napjáig hatályban volt 8/2003.
számú OIT szabályzat mellékletei a bírói egyéni,
havi statisztikai adatszolgáltatás keretében
valamennyi ügyszakban 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 is fenntartotta.

444.E/2020. (XI. 30.) OBHE számú határozat
a Győri Törvényszék elnökhelyettesi
álláshelyére kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 133. § (1) bekezdésére
figyelemmel a Győri Törvényszék elnökhelyettesi
álláshelyére a Bírósági Közlöny 2020. évi 7-8.
számában a 332.E/2020. (VIII. 31.) OBHE
határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom.

E körben megállapítást nyert, hogy a pályázó által
vezetett kollégium tekintetében az Integrált
Bírósági Informatikai Rendszerben vezetett
„elintézetlen
ügyek”
nyilvántartása
2020.
november 1. napján több tucatnyi a fenti
kategóriába eső, harminc napon túl elintézetlen
ügyet tartalmaz, amelyek között 17 db ezer nap
feletti késedelemmel érintett ügy is szerepel.
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Indokolás:

több ezer napos késedelemmel érintett ügyek az
alábbiak szerint:
a „polgári” megnevezésű lajstromkönyv 989
elintézetlen ügyet tartalmaz (a legnagyobb
mértékű késedelem 3039 nap),
a „pk. vegyes” megnevezésű lajstromkönyv 804
elintézetlen ügyet tartalmaz (a legnagyobb
mértékű késedelem 9724 nap),
az „elmeb. felülv” megnevezésű lajstromkönyv
135 elintézetlen ügyet tartalmaz (a legnagyobb
mértékű késedelem 8369 nap),
a „végrehajtás” megnevezésű lajstromkönyv
158 elintézetlen ügyet tartalmaz (a legnagyobb
mértékű késedelem 1 164 nap),
az „ARE ügyek” megnevezésű lajstromkönyv 4
elintézetlen ügyet tartalmaz (a legnagyobb
mértékű késedelem 555 nap),
a „büntető” megnevezésű lajstromkönyv 464
elintézetlen ügyet tartalmaz (a legnagyobb
mértékű késedelem 9370 nap),
a „büntető pk” megnevezésű lajstromkönyv 179
elintézetlen ügyet tartalmaz (a legnagyobb
mértékű késedelem 9488 nap),
a „büntető ny” megnevezésű lajstromkönyv 26
elintézetlen ügyet tartalmaz (a legnagyobb
mértékű késedelem 5912 nap),
a „szabálysértés” megnevezésű lajstromkönyv
398 elintézetlen ügyet tartalmaz (a legnagyobb
mértékű késedelem 7557 nap).

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Győri
Törvényszék
elnökhelyettesi
álláshelyére
a
332.E/2020. (VIII. 31.) OBHE számú határozatával
pályázatot írt ki és a pályázati felhívást a Bírósági
Közlöny 2020. évi 7-8. 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. § b) pontja alapján a Győri
Törvényszék összbírói értekezlete 2020. október 16.
napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: a pályázó a véleményező testület
többségi támogatását elnyerte.
Az OBH elnöke a pályázót 2020. október 29. napján
a Bszi. 132. § (1) bekezdésére figyelemmel
meghallgatta.
A pályázó 2005 óta tölt be a Győri Törvényszék
(Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság) illetékességi
területén bírósági vezetői pozíciót: 2005 és 2010
között városi bírósági elnökhelyettes, majd 2010 óta
ugyanezen városi bíróság – 2012 után járásbíróság
– elnöke, jelenleg második elnöki ciklusát töltve.
Mindezekre figyelemmel a pályázat elbírálása során
figyelembe kellett venni az elmúlt időszakban
járásbírósági
elnökként
végzett
igazgatási
tevékenységét is.

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

A bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és
feldolgozásáról szóló – többször módosított – 2018.
december 31. napjáig hatályban volt 8/2003. számú
OIT szabályzat mellékletei a bírói egyéni, havi
statisztikai adatszolgáltatás keretében valamennyi
ügyszakban 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 is fenntartotta.

Akár tömeges adminisztrációs mulasztásról, akár
valós ügyintézési késedelmekről van szó, a
probléma feltárása és megoldása, illetve annak a
törvényszék elnöke – mint a bírósági statisztika
előállításáért felelős vezető – felé történő jelzése a
járásbíróság elnökének feladata lett volna, ugyanis
a Bszi. 122. §-a alapján alkalmazandó 119. § d) és e)
pontja szerint a járásbíróság elnöke ellenőrzi az
eljárási határidők megtartását és gondoskodik az
ügyviteli és igazgatási szabályok megtartásáról.
A Győri Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata mindezeken felül még a járásbírósági
elnök feladataként határozza meg a III. fejezet 1.1.6.
pontjának (3) bekezdésében azt, hogy rendszeresen

E körben megállapítást nyert, hogy a pályázó által
vezetett járásbíróságon az Integrált Bírósági
Informatikai Rendszerben vezetett „elintézetlen
ügyek” nyilvántartása 2020. november 27. napján
több ezres nagyságrendben – csaknem 3200 ügyet
érintően – tartalmaz a fenti kategóriába eső,
harminc napon túl elintézetlen ügyeket. Az
„elintézetlen ügyek” nyilvántartása a járásbíróság
valamennyi ügyszakát érintően tartalmaz ügyeket
és az ügylistán százas nagyságrendben szerepelnek
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ellenőrzi az időszerűséget, az írásba foglalást és a
munkafegyelem megtartását, továbbá intézkedik az
észlelt késedelmek, hiányosságok megszüntetése
iránt.

446.E/2020. (XII. 2.) OBHE határozat
bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről és kirendelésének
meghosszabbításáról

Az Integrált Bírósági Informatikai Rendszer adatai
között észlelt, fent részletezett késedelmek arra
utalnak, hogy a pályázó a rá járásbírósági elnökként
irányadó ellenőrzési és igazgatási feladatainak nem
tett eleget.

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

A pályázó kinevezésére tehát ezen igazgatási
mulasztások miatt nem kerülhet sor, ezért a Bszi.
133. § (1) bekezdésére figyelemmel a pályázatot
eredménytelenné nyilvánítottam és egyidejűleg –
külön határozatban – intézkedem a pályázat
ismételt kiírása iránt.

−
−

−

445.E/2020. (XI. 30.) OBHE határozat
2020. december hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről

−

−

dr. Végh Editnek, a Gyulai Törvényszék
tanácselnökének 2020. december 1.
napjától

dr. Szunyogh Zsófia Beátának, a Fővárosi
Törvényszék
kollégiumvezetőhelyettesének,
dr. Csonka Balázsnak, a Fővárosi
Törvényszék csoportvezető-helyettesének

dr.
Gráner
Zsófiának,
Törvényszék bírájának

a

Fővárosi

eredeti ítélkezési tevékenységének részbeni megtartása
mellett,
−
−
−
−
−

címzetes táblabíró címet,

−

Fővárosi

a vezetői tisztségükből eredő feladataik megtartásával
és eredeti ítélkezési tevékenységük részbeni megtartása
mellett,

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

eredeti ítélkezési tevékenységük megtartása nélkül a
Fővárosi Ítélőtáblára 2021. január 1. napjától 2021.
december 31. napjáig kirendelem,

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

−

dr. Kulisity Máriát és
dr.
Szalai
Beatrix-ot,
Törvényszék bíráit

dr. Juhász Zoltánnak, a Mátészalkai
Járásbíróság bírájának 2020. december 1.
napjától és
dr. Salamon Enikőnek, a Kecskeméti
Járásbíróság bírájának 2020. december 16.
napjától

dr. Fintha-Nagy Péter Lászlónak,
Lupóczné dr. Krammer Editnek,
dr. Raczky Katalinnak,
dr. Tóth Gabriella Teréziának és
dr. Vasady Lóránt Zsoltnak, a Fővárosi
Törvényszék bíráinak

eredeti ítélkezési tevékenységük megtartása nélkül,
a Fővárosi Ítélőtáblára történt kirendelését 2021.
január 1. napjától 2021. december 31. napjáig
meghosszabbítom.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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447.E/2020. (XII. 2.) OBHE határozat
bírák Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

449.E/2020. (XII. 4.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében

Dr. Kiss Évát, a Monori Járásbíróság bíráját, a
Budapest
Környéki
Törvényszék
elnökének
kezdeményezésére – az Érdi Járásbíróság
elnökhelyettesévé történő kinevezésére tekintettel
– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján
2020. december 10. napjától az Érdi Járásbíróságra
áthelyezem.

Dülkné dr. Pintér Zsuzsannának, a
Veszprémi Törvényszék tanácselnökének,
Bogdánné dr. Gremsperger Andreának és
dr. Solymosi Istvánnak, a Veszprémi
Törvényszék bíráinak

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

−
−
−

a Fővárosi Törvényszékre történt kirendelését –
hozzájárulásukkal, eredeti ítélkezési tevékenységük
részbeni megtartása mellett – 2021. január 1.
napjától 2021. június 30. napjáig meghosszabbítom.

450.E/2020. (XII. 7.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

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

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.
§ (4) bekezdése alapján – a Budapest Környéki
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. Molnár
Dalmát,
a
Ráckevei
Járásbíróság
bíráját,
hozzájárulásával, 2020. december 15. napjától
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá
kijelölöm.

448.E/2020. (XII. 2.) OBHE határozat
bíró Veszprémi 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) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. VörösVilimszky Annának, a Győri Törvényszék bírájának a
Veszprémi Törvényszékre történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett – 2021. január 1. napjától 2021.
március 31. napjáig meghosszabbítom.

451.E/2020. (XII. 7.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – a
Miskolci Törvényszék elnökének javaslatára –
dr. Bagjos Csabát, a Miskolci Törvényszék bíráját,
hozzájárulásával, 2021. január 1. napjától 2021.
december 31. napjáig terjedő időtartamra
közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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az Egri Törvényszékre történő kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2021. január 1. napjától 2021.
június 30. napjáig meghosszabbítom.

452.E/2020. (XII. 7.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének visszavonásáról

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

Dr. Koller Csilla Anna keszthelyi járásbírósági bíró
bírósági közvetítői kijelölését – kérelmére – 2020.
december 31. napjával visszavonom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

457.E/2020. (XII. 8.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

455.E/2020. (XII. 8.) OBHE határozat
bíró Balassagyarmati Törvényszékre
történő kirendelésének
meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Majosházi Linda bírót – a 279.E/2020. (VII. 7.)
OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint
az első bírói kinevezésére tekintettel – 2020.
december 15. napjával a Budai Központi Kerületi
Bíróságra osztom be.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák
jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Kádárkuti
Enikőnek, a Fővárosi Törvényszék bírájának a
Balassagyarmati
Törvényszékre
történő
kirendelését – hozzájárulásával, eredeti ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül – 2020. december
15.
napjától
2021.
június
14.
napjáig
meghosszabbítom.

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

458.E/2020. (XII. 8.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Miskolczi-Steurer Annamária bírót – a
283.E/2020. (VII. 7.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2020. december 15. napjával a
Battonyai Járásbíróságra osztom be.

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

456.E/2020. (XII. 8.) OBHE határozat
bíró Egri 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) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Matisz
Natáliának, a Debreceni Járásbíróság bírájának

459.E/2020. (XII. 9.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék
elnökhelyettesének kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és
132. § (2) bekezdése alapján dr. Nyilas Leventét, a
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Fővárosi Törvényszék kollégiumvezető-helyettesét a
2020. december 15. napjától 2026. december 14.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Fővárosi
Törvényszék elnökhelyettesévé.

382.E/2020. (X. 13.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2021. január 1. napjával a
Budai Központi Kerületi Bíróságról a Budaörsi
Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

460.E/2020. (XII. 9.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelölésének meghosszabbítása

463.E/2020. (XII. 10.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék elnökhelyettesi
állására kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján
Mészárosné dr. Szabó Juditnak, a Fővárosi
Törvényszék
tanácselnökének
közigazgatási
ügyekben eljáró bírói kijelölését – hozzájárulásával –
a Kúriára történő kirendelése időtartamára, 2021.
január 1. napjától 2021. március 31. napjáig
meghosszabbítom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 134. §-a alapján
alkalmazandó,
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 20. §
(1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a
Szegedi Törvényszék elnökhelyettesi állására, a
Bírósági Közlöny 2020/10. számában kiírt pályázatot
– tekintettel arra, hogy pályázat nem érkezett –
eredménytelenné nyilvánítom.

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

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

461.E/2020. (XII. 10.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelölésének meghosszabbítása

464.E/2020. (XII.11.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján
dr. Ócsai Beatrix Mártának, a Fővárosi Ítélőtábla
bírájának közigazgatási ügyekben eljáró bírói
kijelölését – hozzájárulásával – a Kúriára történő
kirendelése időtartamára, 2021. január 1. napjától
2021. március 31. napjáig meghosszabbítom.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.
§ (4) bekezdése alapján – a Gyulai Törvényszék
elnökének javaslatára – dr. Varga Magdolnát, a
Gyulai
Törvényszék
kollégiumvezetőjét
hozzájárulásával, 2021. január 1. napjától fiatalkorú
elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.

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

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

462.E/2020. (XII. 10.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján
Zahoránszkyné dr. Ungvári Ilona Mercedes bírót – a
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bekezdése alapján Horváthné dr. Zsigmond Hella,
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztása – a határozott idő lejártával –
2020. december 31. napjával megszűnik, ezért 2021.
január 1. napjától a Székesfehérvári Járásbíróságra
bírói munkakörbe beosztom.

465.E/2020. (XII. 11.) OBHE határozat
bírók Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5)
bekezdése alapján
−
−
−

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

dr. Bagjos Csabát, a Miskolci Törvényszék
tanácselnökét,
dr. Csontos-Kiss Zsófiát és
Tarsolyné dr. Váradi Ildikót a Debreceni
Törvényszék bíráit

470.E/2020. (XII. 22.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

hozzájárulásukkal, eredeti ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett a Debreceni Ítélőtáblára 2021.
január 1. napjától 2021. június 30. napjáig
kirendelem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján
dr. Györe Viktor, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2021. január 1.
napjától 2021. december 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra meghosszabbítom.

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

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

466.E/2020. (XII. 11.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

471.E/2020. (XII. 22.) 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
Horváthné dr. Zsigmond Hella, az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró, hivatali beosztását 2020.
december 15. napjától 2020. december 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján
dr. Gyarmathy-Tamási Eszter Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2021.
december
31.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra meghosszabbítom.

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

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

469.E/2020. (XII. 21.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszűnéséről és a
Székesfehérvári Járásbíróságra történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1)

23

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2020/12. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

A Kecskeméti Törvényszék elnökének és
elnökhelyettesének döntései

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI

A Kecskeméti Törvényszék elnöke
december 4. napjától visszavonta

DÖNTÉSEI

2020.

Baloghné dr. Kovács Juditnak,
dr. Czinege Gyöngyvérnek,
dr. K. Szabó-Ördög Arankának, a Kecskeméti
Törvényszék bíráinak, és
dr. Herczeg Ilonának a Kecskeméti Járásbíróság
bírájának

A Kúria elnökének döntése
A Kúria elnöke kinevezte
2020. december 1. napjától dr. Somogyi Gábort
tanácselnöknek.

büntetés-végrehajtási bírói feladatok
szóló kijelölését, valamint

A Budapest Környéki Törvényszék
elnökének döntése

ellátására

dr. Cserháti Lászlónak, a Kiskunfélegyházi
Járásbíróság bírájának,
dr. Kálóczi Norbertnek, a Kalocsai Járásbíróság
elnökének, és
dr. Kun Lídia Ottíliának, a Kalocsai Járásbíróság
bírájának

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke kinevezte
2020. december 10. napjától 2026. december 9.
napjáig terjedő időtartamra dr. Kiss Évát az Érdi
Járásbíróság elnökhelyettesévé.

nyomozási
kijelölését.

A Fővárosi Törvényszék elnökének döntése

bírói

feladatok

ellátására

szóló

A Kecskeméti Törvényszék elnöke kijelölte

A Fővárosi Törvényszék elnöke beosztotta

dr. Erdei Attilát, a Kecskeméti Törvényszék bírósági
titkárát 200. november 1. napjától a Kecskeméti
Törvényszék adatvédelmi felelősévé,

2021. január 1. napjától dr. Gráner Zsófiát –
csoportvezető
bírói
tisztségéről
történő
lemondására figyelemmel – bírói munkakörbe.

dr. Dencs Tímea Katalint, a Kecskeméti Járásbíróság
fogalmazóját 2020. december 14. napjától
sajtótitkárnak.

A Gyulai Törvényszék elnökének döntése

A Kecskeméti Törvényszék elnöke megállapította,
hogy

A Gyulai Törvényszék elnöke kijelölte
dr. Varga Magdolnát, a Gyulai Törvényszék
kollégiumvezetőjét 2020. december 1. napjától
határozatlan időre büntetés-végrehajtási bírónak.

Szécsényiné dr. Csontos Zsuzsannának, a
Kecskeméti Járásbíróság bírósági fogalmazójának
sajtótitkári megbízása – áthelyezésére tekintettel –
2020. december 13. napjával megszűnt.

A Győri Törvényszék elnökének döntése

A Kecskeméti Törvényszék
hatályon kívül helyezte

A Győri Törvényszék elnöke kijelölte

elnökhelyettese

a
Kecskeméti
Törvényszék
elnökének
tanácselnöki kinevezéséről szóló határozatát,
mivel dr. Bicskei Ferenc törvényszéki elnöki
kinevezése a veszélyhelyzet megszűnéséig
meghosszabbodott.

dr. Németh Csabát és dr. Jakab Zsoltot, a
Mosómagyaróvári Járásbíróság bíráit 2021. január 1.
napjától nyomozási bírói feladatok ellátására.
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A Miskolci Törvényszék elnökének döntése

A Veszprémi
döntése

A Miskolci Törvényszék elnöke kijelölte

dr. Solymosi Istvánt a 2021. január 1. napjától
2026. december 31. napjáig terjedő időtartamra a
Veszprémi Törvényszék Büntetés-végrehajtási
Csoport csoportvezetőjévé.

A
Nyíregyházi
Törvényszék
elnökhelyettesének döntései
Törvényszék

PÁLYÁZATOK

elnökhelyettese

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

dr. Csonka Rékát 2020. december 14. napjától a
Nyíregyházi Törvényszékre bírósági fogalmazói
munkakörbe.
A
Nyíregyházi
Törvényszék
kinevezte és beosztotta

elnökének

A Veszprémi Törvényszék elnöke kinevezte

Varjasné dr. Nagy Anitát, a Miskolci Járásbíróság
bíráját 2021. január 1. napjától 2021. december 31.
napjáig a Miskolci Törvényszék sajtótitkári
feladatainak ellátására.

A Nyíregyházi
kinevezte

Törvényszék

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek
bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó
jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén,
valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1)
bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
csak határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság
elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági
vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal
nevezhető ki. Ha az elnök és az elnökhelyettes
ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői
állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.
A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági
vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e
törvény
vagy
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem
rendelkezik. A pályázatot a pályázat kiírójához 3
példányban kell benyújtani.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott
pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével –
tartalmaznia kell:
pályaművet, amely a pályázónak a
megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a
kollégium, illetve a csoport működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok
megvalósításának ütemezéséről szól,
hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre
jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.

elnökhelyettese

dr. Szűcsné dr. Vida Ágnest, a Nyíregyházi
Törvényszék kollégiumvezetőjét – a megbízatási
időtartam leteltére tekintettel – 2020. december 1
napjától a Nyíregyházi Törvényszék Gazdasági
Kollégiumába tanácselnöki munkakörbe.

A Szegedi Törvényszék elnökének döntései
A Szegedi Törvényszék elnöke
Takácsné dr. Pető Juditnak, és
dr. Tóth Kinga Ágotának a Szegedi Törvényszék
bíráinak
büntetés-végrehajtási bírói feladatok ellátására
szóló kijelölését 2020. december 31. napjával
megszüntette.
A Szegedi Törvényszék elnöke kinevezte
dr. Szabó Lászlót 2020. december 15. napjától
tanácselnöknek.

A Szolnoki Törvényszék elnökének döntése
A Szolnoki Törvényszék elnöke kinevezte
dr. Nagy Mariettát 2020. december 20. napjától a
Karcagi
Járásbíróságra
bírósági
fogalmazói
munkakörbe.
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A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az
alábbi
érintett
bíróságra
vonatkozó
dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
szervezeti és működési szabályzat,
éves munkaterve és annak melléklete,
a működési költségekre rendelkezésre álló
éves
költségvetési
juttatással
kapcsolatos
irányszámok,
a bíróságra vonatkozó, valamint az
országos ügyforgalmi és statisztikai adatok,
a bírósági és az országos engedélyezett,
tényleges bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámadatok,
az elnök összbírói értekezletre készített
tájékoztatója.
Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve
az adott bíróság honlapján elérhetők.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői
pályázatokra az e törvényben nem szabályozott
kérdésekben
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások
pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell.

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.
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

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

4. A
pályázat
határideje

3.1.
A pályázatnak az álláshely megjelölése
mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes

4.1. A pályázatot
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Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

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.

453.E/2020. (XII. 7.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Győri
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.

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.
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 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
önéletrajzát.

a

pályázathoz

csatolja

szakmai

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
−
−

−

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

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. február
5. napja 14.00 óra.
A pályázat beadásának helye: Országos Bírósági
Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16.,
I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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454.E/2020. (XII. 7.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

467.E/2020. (XII. 14.) OBHE határozat
a Kaposvári Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Kaposvári
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szombathelyi
Törvényszék Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

A 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 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
önéletrajzát.

a

pályázathoz

csatolja

A jelentkező
önéletrajzát.

szakmai

−

csatolja

szakmai

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 pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

−

pályázathoz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
polgári, gazdasági vagy munkaügyi ügyszakos bírói
gyakorlat és a civilisztika területén végzett
kiemelkedő szakmai tevékenység.

−

a

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. február
5. napja 14.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. február
5. napja 14.00 óra.

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

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

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
a
vezetői
kinevezési
− megfelel-e
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.

468.E/2020. (XII. 14.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kecskeméti
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
A Kecskeméti Törvényszéken egy büntető
ügyszakos törvényszéki bírói (21. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál
tartamának van jelentősége.

a

bírói

gyakorlat

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. január 21. napja 16.00 óra

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. február 10. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Kecskeméti Törvényszék Elnöki Titkársága (6000
Kecskemét, Rákóczi út 7.)

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke által kiírt pályázat

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

Pályázat a Dabasi Járásbíróság elnöki
(83. számú) álláshelyének betöltésére

A Kúria elnöke által kiírt pályázat

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

Pályázat a Kúria főtitkári álláshelyének
betöltésére
A Kúria elnöke
pályázatot hirdet.

a

Kúria

főtitkári

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának és a korábban szerzett
igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

tisztségére

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
a
vezetői
kinevezési
− megfelel-e
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 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét. A pályázó a
pályaműben térjen ki a Kúria vezetésében
főtitkárként
ellátni
kívánt
tevékenység
megvalósításával kapcsolatos elképzeléseire.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a kúriai
bírói gyakorlat, valamint a bírósági igazgatás
terén szerzett tapasztalat.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével

A Kúria főtitkárát a Kúria elnöke nevezi ki.
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és

azok

− 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.

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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
Az önéletrajzban térjen ki az igazgatási szabályzat
18. § (2) bekezdésében rögzített körülményekre
− igazgatási vezetői tapasztalat,
− bírói gyakorlat,
− bírói munkája vizsgálatának eredménye,
központi
és
helyi
igazgatási
− a
feladatokban való részvétel,
kollégium
működését
segítő
− a
tevékenység,
− a kollégiumvezető munkáját támogató
elképzelésekről, különösen a képzés, a
jogszabályalkotás, a szabályzatalkotás és
a módosítás tárgykörében.
Önéletrajzában térjen ki továbbá – figyelemmel a
ténylegesen ítélkező tanácsra – hogy milyen
módon
kívánja
megszervezni
a
tanács
működését, az ügyek tanácstagok közötti
szétosztását.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. február 22. napja 16.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkárság
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. február 15. napja 16.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Győri Törvényszék Elnöki Titkárság (9021 Győr,
Szent István u. 6.)

A Győri Törvényszék elnöke által kiírt
pályázat

A Gyulai Törvényszék elnöke által kiírt
pályázat

Pályázat a Győri Törvényszék közigazgatási
ügyszakos tanácselnöki
(84. számú) álláshelyének betöltésére

Pályázat a Békéscsabai Járásbíróság elnöki
(34. számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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 pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
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gyakorlat tartamának és a korábban szerzett
igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy

EGYÉB PÁLYÁZAT

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázat

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

Ráth György Bírósági Történelem és
Hagyományápolás Pályázat 2021
Az Országos Bírósági Hivatal
pályázatot hirdet
a bíróságok részére, a bírósági történelem és
hagyományápolás témájában.
A pályázati lehetőség megteremtésével az Országos
Bírósági Hivatal a bíróságok történetiségével és
hagyományőrzésével kapcsolatos tevékenységét
kívánja támogatni.
1. A pályázat tárgya:
Pályázni lehet az alábbiak megvalósítására:
•
kisfilm készítése
•
emléktábla, emlékmű avatása, kapcsolódó
rendezvénnyel,
kiadvánnyal
vagy
kiállítással együtt,
•
emléktábla,
emlékmű
felújítása,
kapcsolódó rendezvénnyel, kiadvánnyal
vagy kiállítással együtt,
•
kiállítás rendezése
•
bíróságtörténeti
tárgyú
rendezvény,
ismeretterjesztő vagy tudományos előadás
szervezése
•
kiadványok készítése
•
történeti tárgyak restaurálása, kapcsolódó
rendezvénnyel,
kiadvánnyal
vagy
kiállítással együtt.
A pályázaton elnyert összeg a szakmai tevékenység
megvalósítása
során
felmerülő
költségek
(kutatómunka, előadói díjak, egyéb megbízási díjak,
catering valamint a kapcsolódó járulékok, utazás,
eszközés
anyagköltség,
bérleti
költség,
nyomdaköltség stb.) fedezetére használható fel.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. február 10. napja 16.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkárság (Gyula, Béke
sgt. 38.)

2. A pályázati felhívást kibocsátó neve, címe,
telefon- és telefaxszáma (e-mail):
Név: Országos Bírósági Hivatal elnöke
Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
Telefonszám: 06-1-354-4100
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Telefaxszám: 06-1-312-4453
E-mail cím: obh@obh.birosag.hu

10. A pályázat benyújtási módja:

4. A támogatás formája:

A pályázat és a szükséges mellékletek (1-4.)
megküldése
elektronikusan,
a
miatdo@obh.birosag.hu email címre, feltüntetve a
pályázat elnevezését és hivatkozási számát.
Tárgyban feltüntetni: Ráth György Bírósági
Történelem és Hagyományápolás Pályázat 2021.

Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás

11. A pályázat(ok) elbírálása:

5. A támogatás mértéke:

A beadott pályázatokat az Országos Bírósági Hivatal
elnöke által felkért bíráló bizottság bírálja el. A
hiánytalan pályázatok beadása nem jelenti egyben
a megpályázott támogatás elnyerését!

3. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Bármely törvényszék, ítélőtábla

A szabad keret terhére előirányozottan pályázható
összeg pályázatonként maximum bruttó 1.000.000.Ft., amely más pályázati összeggel nem vonható
össze. Egy szervezet egy évben csak egy pályázatot
nyújthat be, melyben több témakör is megjelölhető.

12. A bírálat szempontjai:
•
•

6. Önrész mértéke:
A pályázat megvalósításához szükséges
költség minimum 20%-a.
7.
Pályázattal
időtartama:

támogatott

teljes

•

tevékenység
•

2021. március 1. – 2021. október 15.

a pályázat szakmai színvonala;
eredményei milyen mértékben hasznosíthatók
a bírósági szervezet egésze számára;
a program/kiadvány hatása a bíróságon
dolgozók
ismereteinek
elmélyítésére,
eredményei milyen mértékben oszthatók meg
másokkal, milyen célcsoportok érdeklődését
keltheti fel;
a támogatási igény hatékony felhasználásának
bemutatása.

8. A teljesítés határideje:
2021. október 15.

13. A pályázatok elbírálási határideje: 2020.
február 26.

9. Az elszámolás határideje:

A pályázat kiírója a pályázat elnyerését követően
írásban értesíti a nyertes pályázót a pályázat
elbírálásának eredményéről, az elnyert támogatás
összegéről
és
a
kapcsolattartó
nevéről,
elérhetőségéről.

a pályázat megvalósítását követő 15. nap, de
legkésőbb 2021. október 30.
10. A pályázathoz a következő dokumentumok
benyújtása szükséges:
•
•
•
•

14. A pályázat(ok) kommunikációja:

Pályázati adatlap (1. számú melléklet)
Költségvetési főösszesítő (2. számú melléklet)
Megvalósítási ütemterv (3. számú melléklet)
Pályázati feltételeket vállaló nyilatkozat (4.
számú melléklet)

A pályázó részéről elvárás sajtóközlemény kiadása
és sajtóhírek megjelentetése a pályázat tárgyáról. A
pályázat tárgyával kapcsolatos előkészületekről és a
megvalósításáról, valamint az azokkal összefüggő
rendezvényekről az OBH Kommunikációs Osztálya,
valamint az OBH-ban kijelölt felelős számára – a
bíróságok központi inter- és intranetes oldalain való
megjelentetés céljából - híreket, valamint a pályázat
lezárását követően összegző sajtófigyelést kell
küldeni.
Az OBH által nyújtott támogatásra minden
pályázattal összefüggő kommunikációs anyagon
utalni kell az alábbi formában:
• az OBH logójának feltüntetése,

Amennyiben a benyújtott pályázatból a fenti
mellékletek bármelyike hiányzik, a pályázat
érvénytelen.
9. A pályázat(ok) beadási határideje: 2021.
február 1.
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valamint az alábbi szöveg használata: „A
pályázat megvalósulását az Országos Bírósági
Hivatal elnöke támogatta.”

pályázati elszámolás keretében az intézmény által
benyújtott és az OBH részéről elfogatott a
pályázattal kapcsolatosan kifizetett összeget, de
maximum a pályázaton elnyert összeget (az önrész
összege nélkül), a nyertes törvényszék/ek, illetve
ítélőtábla/k részére előirányzat átcsoportosítás
formájában biztosítja.
A megvalósulást követően az elszámolás részeként
az
OBH
MIA
Tudományszervezési
és
Dokumentációs Osztály részére megküldendő
dokumentációnak tartalmaznia kell:
1.
a
pályázat
megvalósítása
érdekében
megkötött szerződések másolatait (pl:
vállalkozási, megbízási szerződések stb.)
2.
a pályázaton elnyert összeg felhasználását
igazoló
számlamásolatot
vagy
számlamásolatokat,
a
kifizetéseket
alátámasztó számviteli bizonylatokat, kiadási
utalványrendeleteket,
3.
az önrész felhasználás dokumentálását,
4.
teljesítésigazolások másolatát,
5.
az esetleges szerződésmódosítást és azok
részleteit, a pályázaton elnyert összeg
terhére elszámolásra kerülő tételekről, azok
pályázati tétel összegéről, valamint a tételhez
kapcsolódó
önrész
összegéről
szóló
táblázatot.

15. További feltételek:
A pályázó vállalja, hogy

• a pályázattal érintett rendezvény/esemény
programját és időpontját előzetesen egyezteti
az OBH-ban kijelölt felelőssel;

• a megvalósítási munkák során folyamatos
munkakapcsolatot tart fenn az OBH-ban
kijelölt felelőssel, akinek személyéről az
Országos Bírósági Hivatal a nyertes pályázót a
pályázat
odaítéléséről
való
döntéssel
egyidőben, írásban értesíti;

• a rendezvény kapcsán a pályázati összeg
támogatásával megvalósuló kiadványokon, a
pályázati forrás támogatásával szervezett
rendezvényen vagy az abból készült
kiadványon a szervező támogatóként tünteti
fel az OBH-t „A rendezvény támogatója az
Országos Bírósági Hivatal” felirattal, az OBH
logójának feltüntetésével;

• a pályázat keretében megvalósuló kiadványok
elkészítésébe tudományos lektort von be;

17. A pályázatot a kiíró érvénytelennek
nyilvánítja az alábbi okokból:
• Pályázati dokumentumok hiánya;
• Pályázati dokumentumok hiányos kitöltése;
• A pályázati feltételeket vállaló nyilatkozat
hiánya;
• Ha a tervezett programok és a költségvetés a
pályázat céljának megvalósítására nem
alkalmas;
• A költségterv nem megalapozott.

• a

kiadványokat
nyomdakész
PDF
formátumban,
valamint
a
nyomtatott
kiadványokat legalább öt példányban az OBH
rendelkezésére
bocsátja
legkésőbb
az
elszámolás benyújtásával egyidejűleg;

• a

rendezvényeket, elhangzó előadásokat
megosztható formában dokumentálja;

• a megvalósított projektek szakmai anyagait
elektronikus formában az OBH rendelkezésére
bocsátja
legkésőbb
az
elszámolás
benyújtásával egyidejűleg;

18. Kapcsolattartás
Magyar Igazságügyi Akadémia Tudományszervezési
és Dokumentációs Osztály osztályvezetője.
E-mail: miatdo@obh.birosag.hu

• hozzájárul,

hogy
a
kiadványból,
a
tanulmányból, a kiállítási képekből legalább öt
példányt vagy elektronikus másolatot az OBH
számára térítésmentesen átad, valamint
hozzájárul, hogy a www.birosag.hu honlapon a
kiadvány borítóképe és a megjelent fülszöveg,
bevezető,
összefoglaló
és
képanyag
térítésmentesen megjelenhessen

A pályázat mellékletei a csatolt dokumentumban
találhatók.

16. Folyósítás:
A pályázaton elnyert összeg folyósításának módja:
utófinanszírozással történik.
A szakmai teljesítés igazolás és az elszámolás
elfogadását követően az Országos Bírósági Hivatal a
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KÖZLEMÉNYEK

Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Dr. Varga Eszter Ágnes, a Budapest Környéki
Törvényszék kollégiumvezetőjének az AB 203903
számú,
Karácsonyiné dr. Borbás Beatrix, a Kúria igazságügyi
alkalmazottjának a BA 186501 számú,
igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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