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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet rendelkezéseire – a következő
normatív utasítást adom ki:
1. § (1) A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás (a továbbiakban: gazdálkodási
szabályzat) 8. melléklet címében „A bírák cafetériajuttatásának szabályai” szövegrész helyébe „A bírák
és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásának
szabályai” szöveg lép.

SZABÁLYZATOK

1/2021. (I. 21.) OBH utasítás
a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről
szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.)
OBH utasítás módosításáról
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:

(2) A gazdálkodási szabályzat 8. melléklet
a) 1. §-ban,
b) 4. § (2)-(4) bekezdésében,
c) 5. § (2) bekezdésében,
d) 7. § (1)-(2) és (4) bekezdésében,
e) 1. függelékében
a „bíró” szövegrész helyébe a „szolgálati
jogviszonyban álló” szöveg lép.

1. § A bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló
szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás
2. melléklete helyébe a Melléklet lép.

(3) A gazdálkodási szabályzat 8. melléklet
a) 3. § (1) bekezdésében,
b) 7. § (4) bekezdésében
a „bírót” szövegrész helyébe a „szolgálati
jogviszonyban állót” szöveg lép.

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

melléklete

külön

(4) A gazdálkodási szabályzat 8. melléklet 2. § (2)
bekezdésében a „cafetéria-juttás” szövegrész
helyébe a „cafetéria-juttatás” szöveg lép.

dokumentumban

(5) A gazdálkodási szabályzat 8. melléklet 4. § (3)
bekezdésében az „(1) és (2)” szövegrész helyébe az
„(1)-(2)” szöveg lép.

2/2021. (I. 21.) OBH utasítás
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás
módosításáról

(6) A gazdálkodási szabályzat 8. melléklet 5. § (2)
bekezdés c) pontjában a „bírák” szövegrész helyébe
a „szolgálati jogviszonyban állók” szöveg lép.
(7) A gazdálkodási szabályzat 8. melléklet 6. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdésének b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, utalással a
76. § (3) bekezdésére – figyelemmel az Országos
Bírói Tanács véleményére, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és

„6. § A cafetéria-juttatások választható elemeinek
részletes tartalmát, az igénybe vehető összegek
számításának módját, továbbá a szükséges
nyilatkozatok
formáját
külön
Tájékoztató
tartalmazza, amely az érintettek számára a
CAFETÉRIA WEB dolgozói önkiszolgáló felületen
keresztül a bíróságok belső hálózatán érhető el a
http://cafeteria.justice.hu weboldalon (továbbiak6
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ban: CAFETÉRIA WEB) vagy e-mail formájában kerül
biztosításra.”

hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében
eljáró
pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következő utasítást adom ki:

(8) A gazdálkodási szabályzat 8. melléklet
1. függelékében a „Hozzájárulok, hogy a fennálló
szolgálati jogviszonyom, illetve jogosultságom
megszűnése esetén időarányos cafetéria-keretem
túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások
nettó
összege
(cafetéria-tartozás)
az
illetményemből levonásra kerüljön.” szövegrész
helyébe a „Hozzájárulok, hogy a munkáltatómnál
fennálló bírói/igazságügyi alkalmazotti szolgálati
jogviszonyom, illetve jogosultságom megszűnése
és/vagy időarányos cafetéria-keretem túllépése
miatti, jogalap nélkül felvett juttatások esetén, a
cafetéria-tartozásom nettó összege (cafetériatartozás) az illetményemből levonásra kerüljön.”
szöveg lép.

1. § Az utasítás hatálya
a)

b)

c)

2. § A gazdálkodási szabályzat 8. melléklet 4. §-a a
következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az igazságügyi alkalmazott írásban vagy
elektronikus úton a 6. § szerinti tájékoztató
közzétételét vagy megküldését követő 15 napon
belül, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az
áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a cafetériajuttatás összegén belül milyen juttatásokra tart
igényt. A nyilatkozatot elektronikusan a CAFETÉRIA
WEB dolgozói önkiszolgáló felületen bíróságok
informatikai rendszerén keresztül lehet megtenni.
Ahol a rendszer nem elérhető, a Gazdasági
Hivatalnál
erre
a
célra
rendszeresített
nyomtatványon írásban lehet nyilatkozatot tenni.”

a Magyarország központi költségvetéséről
szóló törvény VI. Bíróságok fejezetében az
eredeti
és
az
évközi
módosított
előirányzatként
megállapított
fejezeti
kezelésű előirányzatokra,
a költségvetési évet megelőző évek
központi költségvetéséről szóló törvények
VI. Bíróságok fejezetében megállapított
fejezeti
kezelésű
előirányzatok
költségvetési maradványára,
az
államháztartásról
szóló
törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet alapján a VI. Bíróságok
fejezetben a költségvetési év során
megállapított
új
fejezeti
kezelésű
előirányzatokra

[az a)-c) pont a továbbiakban
előirányzatok] terjed ki.

együtt:

2. § A VI. Bíróságok fejezetbe tartozó fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályait
az 1. melléklet tartalmazza.
3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2021. évhez
kapcsolódó valamennyi eseménynél alkalmazni kell.

3. § Hatályát veszti a gazdálkodási szabályzat
8. melléklet 2. § (1) bekezdésében az „a Bjt. 183. § (1)
bekezdése alapján” szövegrész.

4. § Hatályát veszti a VI. Bíróságok fejezet fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának 2020. évi
rendjéről szóló 4/2020. (III. 6.) OBH utasítás.

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

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

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

Az utasítás
található.

melléklete

külön

dokumentumban

HATÁROZATOK

3/2021. (I. 28.) OBH utasítás
a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának
2021. évi rendjéről

1.SZ/2021 (I. 6.) OBHE határozat
a Bíróságok Fejezet lakáscélú támogatási
keretének megállapításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a Kormány tagjainak feladat- és

A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
7
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gazdálkodásáról szóló 5/2013 (VI. 25.) OBH utasítás
7. melléklet 1. § (1) pontjára hivatkozva a lakáscélú
támogatás 2021. évi keretét legfeljebb 100 millió
forintban állapítom meg. Az elkülönített számlán
nyilvántartott és kezelt keret feltöltésére az OBH
2021. évi elemi költségvetésében tervezett összeg,
valamint a korábbi években és tárgyévben nyújtott
lakáscélú
támogatásokból
befolyt
törlesztő
részletek szolgálnak. Lakáscélú támogatás az
elkülönített számlán nyilvántartott keret erejéig
nyújtható.

−

az érintett ügyek tekintetében azóta milyen
változások következtek be a lajstromadatokban
és azok milyen okokra vezethetők vissza.

A
vizsgálatnak
ki
kell
terjednie
annak
meghatározására is, hogy a 100 napon túl
„elintézetlen” ügyek esetében felmerültek-e akár
adminisztrációs, akár valós ügyintézési késedelmek,
továbbá igazgatási mulasztások és amennyiben
igen, kinek a részéről.
A vizsgálat során fel kell tárni azt is, hogy akár az
egyes ügyeket, akár a statisztikai-nyilvántartási
feladatokat
érintően
esetlegesen
feltárt
hiányosságok milyen okokra vezethetők vissza, e
hiányosságokat
a
törvényszék,
illetve
a
járásbíróságok vezetői közül kinek a feladta lett
volna észlelni és orvosolni, továbbá e körben a
szükséges vezetői intézkedések határidőben
megtörténtek-e.

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

2.SZ/2021. (I. 7.) OBHE határozat
a Székesfehérvári Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról

A vizsgálat elvégzésére az Igazgatási Szabályzat
64. § (1) bekezdésére figyelemmel az alábbi
személyeket jelölöm ki:

A Székesfehérvári Törvényszék 2020.El.I.D.1/4.
számon 2020. november 16. napján benyújtott
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyom.

A vizsgálatot végző csoport tagjai:
•
dr.
Kékedi
Szabolcs,
az
OBH
Igazgatásszervezési
Főosztályának
főosztályvezetője, egyben a vizsgálatot
végző csoport vezetője,
•
dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék
központi igazgatási feladatokkal megbízott
tanácselnöke.

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

3.SZ/2021. (I. 11.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszéken
lefolytatandó célvizsgálatról

A vizsgálat kezdő időpontja 2021. január 12. napja,
befejező időpontja 2021. február 12. napja. A
vizsgálati jelentés elkészítésének határideje 2021.
február 26. napja.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. §
(6) bekezdésének b) pontja, valamint a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló
6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban:
Igazgatási Szabályzat) 80. §-a alapján igazgatási
célvizsgálatot rendelek el
a
Szombathelyi
Törvényszéken, azzal, hogy a vizsgálat kiterjed a
törvényszék területén működő járásbíróságokra is.

A vizsgálat elvégzésére kijelölt személyek az
Igazgatási Szabályzat 65. § (1) bekezdése alapján az
alábbiakra jogosultak:
− a vizsgálat jellegéhez igazodóan a belső
határozatokba,
elnöki
intézkedésekbe,
utasításokba,
igazgatási
iratokba
és
nyilvántartásokba betekinteni,
− a bíróság elnökétől vagy más bírósági vezetőtől,
bírótól vagy igazságügyi alkalmazottól a vizsgálat
céljához kapcsolódóan szóbeli vagy írásbeli
nyilatkozatot, jelentést, adatszolgáltatást vagy
okiratot kérni,
− a szükséges iratokról, dokumentumokról
másolatot vagy kivonatot készíteni vagy
készíttetni.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a
Bírósági
Integrált
Informatikai
Rendszer
„statisztikák” megnevezésű rovatának „elintézetlen”
ügyeket tartalmazó része:
− az
egyes
bírósági
szervezeti
egységek
(járásbíróságok, kollégiumok) vonatkozásában
2020. november 1. napján,
− hány darab 100 napon túl „elintézetlen” ügyet
tartalmazott,

Ezen felül az Igazgatási Szabályzat 67. §-ára
figyelemmel a vizsgálat elvégzésére kijelölt
8
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személyek a helyszíni vizsgálat során a
törvényszéken, illetve a járásbíróságokon vezetett
nyilvántartásokba, illetőleg bírósági iratokba
betekinthetnek, azokból kivonatot, illetve azokról
másolatot készíthetnek.

Informatikai Rendszer „elintézetlen” ügyeket
tartalmazó statisztikai rovatában számos olyan ügy
található, amelyek esetében kirívó mértékű – több
ezer napos – késedelmet rögzít a rendszer.Akár
tömeges adminisztrációs mulasztásról, akár valós
ügyintézési késedelmekről van szó, a jelenleg
rendelkezésre álló adatok igazgatási célvizsgálat
lefolytatását indokolják annak érdekében, hogy a
probléma valós mérete feltárásra kerüljön és a
további
helyi,
illetve
központi
igazgatási
intézkedések már ezen információk ismeretében
kerüljenek meghatározásra.

Az Igazgatási Szabályzat 65. § (2) bekezdése alapján
a vizsgálattal érintett bíróság vagy szervezeti egység
vezetője köteles:
− biztosítani a vizsgálat lefolytatásához szükséges
feltételeket,
− megadni a vizsgálók számára a szükséges
tájékoztatásokat és a kért adatokat,
− a vizsgálatot végzőkkel együttműködni.

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

Indokolás
A Bszi. 76. § (6) bekezdésének b) pontja szerint az
OBH elnöke a bíróságok igazgatásával kapcsolatos
feladatkörében irányítja és ellenőrzi - a járásbírósági
elnökök kivételével - a bírósági elnökök igazgatási
tevékenységét, ennek során figyelemmel kíséri a
bíróságok igazgatására vonatkozó szabályok
érvényesülését, az eljárási határidők és az ügyviteli
szabályok megtartását, mindezek érdekében
vizsgálatot rendel el.

4.SZ/2021. (I. 14.) OBHE határozat
a bírák és igazságügyi alkalmazottak
cafetéria-juttatása 2021. évi
meghatározásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (3) bekezdés f)
pontjában írt felhatalmazás alapján a szolgálati
jogviszonyban
álló
bírót
és
igazságügyi
alkalmazottat megillető cafetéria-juttatás éves
összegét – az érdek-képviseleti szervekkel
együttműködve – a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
183. § (4) bekezdésére és az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.
évi LXVIII. törvény 121. § (1) bekezdésének
h) pontjára figyelemmel a 2021. évre bruttó 253.865
forintban határozom meg.

A bíróság elnöke a Bszi. 119. §-a alapján, egyebek
mellett:
d) ellenőrzi az eljárási határidők megtartását,
e) gondoskodik az ügyviteli és igazgatási szabályok
megtartásáról,
g) irányítja és ellenőrzi a nála alacsonyabb
beosztású bírósági vezető igazgatási tevékenységét,
l) felelős a bíróságok működésével kapcsolatban
törvényben előírt személyes adatokat tartalmazó,
valamint jogszabályokban vagy - az adatvédelmi
szabályok figyelembevételével - az OBH elnöke által
elrendelt nyilvántartások vezetéséért, adatok
szolgáltatásáért,
o) ellátja azokat az egyéb feladatokat, amelyeket
jogszabály, az OBH elnökének szabályzata vagy az
OBH elnökének határozata a hatáskörébe utal.

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

A törvényszék elnöke ezen túlmenően a Bszi.
120. §-a alapján irányítja és ellenőrzi a területén
működő járásbíróságok elnökeinek igazgatási
tevékenységét is.

5.SZ/2021. (I. 14.) OBHE határozat
a Győri Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
álláshely tanácselnöki álláshellyé
alakításáról és a Győri Ítélőtábla
engedélyezett létszámáról szóló
97.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

Az Igazgatási Szabályzat 80. §-a szerint a célvizsgálat
konkrét tevékenységhez, témakörhöz köthető
részletes áttekintés, amelynek célja, hogy a vizsgált
részterületen
pontos
helyzetelemzés
és
feladatmeghatározás történjen.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)

A közelmúltban egyes bírósági vezetői pályázatok
elbírálása során felmerült, hogy a Bírósági Integrált
9
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pontjában írt jogköröm alapján a Győri Ítélőtáblán
2021. február 1-jei hatállyal egy ítélőtáblai bírói
(9. számú) álláshelyet tanácselnöki álláshellyé
alakítok át.

7.SZ/2021. (I. 25.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről és a Gyulai Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
81.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
február 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Győri Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
97.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. pontját:
1. Bírói létszám
1.1. Ítélőtáblai bírói létszám:
1.5. tanácselnök: 6 fő
1.7. ítélőtáblai bíró: 14 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Gyulai
Törvényszék területén 2021. február 1-jei hatállyal
egy járásbírósági bírói (55. számú) álláshelyet
megszüntetek.

Az ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen (25 fő) és
a Győri Ítélőtábla engedélyezett létszáma (65 fő)
változatlan.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
február 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Gyulai Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
81.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. pontját:

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

1.

6.SZ/2021. (I. 19.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtáblán egy fizikai dolgozói
álláshely bírósági titkári álláshellyé
alakításáról és a Fővárosi Ítélőtábla
engedélyezett létszámáról szóló
95.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

Járásbírósági bírói létszám összesen: 45 fő
Bírói létszám mindösszesen: 75 fő
A Gyulai Törvényszék engedélyezett létszáma 322
fő.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Fővárosi
Ítélőtáblán 2021. február 1-jei hatállyal egy fizikai
dolgozói álláshelyet bírósági titkári álláshellyé
alakítok át.

8.SZ/2021. (I. 25.) OBHE határozat
a Kaposvári Törvényszék területén két
törvényszéki bírói álláshely
megszüntetéséről és a Kaposvári
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 82.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
február 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
95.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. pontját:
2.

Bírói létszám:
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 36 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.2. bírósági titkár: 27 fő
2.7. fizikai dolgozó: 7 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Kaposvári
Törvényszék területén 2021. február 1-jei hatállyal
két törvényszéki bírói (22. és 88. számú) álláshelyet
megszüntetek.

Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
(129 fő) és a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett
létszáma (225 fő) változatlan.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
10
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2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
február 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Kaposvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 82.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. pontját:

11.SZ/2021. (I. 29.) OBHE határozat
az Ítélőtáblai Munkaügyi Kollégiumok
Ügyrendjének Kialakítását Támogató
Kabinet létrehozásáról

1. Bírói létszám:
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. §
(1) bekezdés b) pontjában írt felhatalmazás alapján
az alábbi határozatot hozom:

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 18 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 33 fő

1. A Bszi. 197/A. § (2) bekezdése értelmében 2020.
április 1. napjától az ítélőtáblákon munkaügyi
kollégiumok működnek. A munkaügyi kollégiumok
egységes működésének biztosítása érdekében
szükségessé vált az egyes kollégiumok ügyrendi
szabályainak áttekintése. Az Országos Bírósági
Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökét a szabályozás
kidolgozásában
az
Ítélőtáblai
Munkaügyi
Kollégiumok Ügyrendjének Kialakítását Támogató
Kabinet segíti.

Bírói létszám mindösszesen: 80 fő
A Kaposvári Törvényszék engedélyezett létszáma
352 fő.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. A Kabinet elnöke:
•
Dr. Tass Edina Ágnes, a Debreceni
Ítélőtábla
Munkaügyi
Kollégiumának
kollégiumvezetője
Tagjai:
•
Dr. Bicskei Ildikó, a Fővárosi Ítélőtábla
Munkaügyi
Kollégiumának
kollégiumvezetője
•
Dr. Tolnai Ildikó, a Pécsi Ítélőtábla
Munkaügyi
Kollégiumának
kollégiumvezetője
•
Dr. Mózsa Gábor, a Győri Ítélőtábla
Munkaügyi
Kollégiumának
kollégiumvezetője

9.SZ/2021. (I. 25.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
A Gyulai Törvényszék 2020.El.I.D.2/13. számon
2020. december 1. napján benyújtott Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

10.SZ/2021. (I. 27.) OBHE határozat
a Tatabányai Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata jóváhagyásáról

3. A Kabinet üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az
ülés videókonferencia keretében is megtartható.
4. A Kabinet feladata az OBH illetékes szervezeti
egységeivel együttműködve
•
a munkaügyi kollégiumok szervezetére és
működésére
vonatkozó
szabályok
áttekintése,
•
az egységes működést biztosító ügyrend
tartalmi elemeinek meghatározása, az
ügyrendi ajánlás-tervezet előkészítése.

A Tatabányai Törvényszék 2020. december 4.
napján a 2020.El.I.D.6/24. számú levéllel benyújtott
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Indokolás
A Bszi. 76. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az
OBH elnöke általános központi igazgatási
feladatkörében az igazgatási feladatainak ellátása
érdekében jogszabályi keretek között - normatív
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utasításként - a bíróságokra kötelező szabályzatokat
alkot, továbbá ajánlásokat és határozatokat hoz.
Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali
eljárások
megteremtésével
összefüggő
módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény 88. §a a Bszi. módosításával 2020. április 1. napjától
létrehozta az ítélőtáblák munkaügyi kollégiumait. Az
újonnan
felállított
kollégiumok
működése
tekintetében
indokolt
országosan
egységes
szabályozás
kialakítása
a
vonatkozó
jogszabályokban nem rendezett kérdéseket
illetően.
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
13/A. § (1) bekezdése szerint az OBH elnöke a
feladatkörébe
tartozó
fontosabb
ügyekben
tanácsadásra,
valamint
javaslattételre,
véleményezésre, továbbá állásfoglalás kiadására –
határozattal – ügydöntő jogkör nélküli tanácsadó
kabinetet hozhat létre.
A munkaügyi kollégiumok egységes működését
biztosító ügyrend kidolgozása, annak tartalmi
elemeinek meghatározása olyan komplex feladat,
amelynek ellátása az OBH illetékes szervezeti
egységeinek munkáján túlmutató, további döntéselőkészítő tevékenységet és koordinációt igényel.
Mindezekre figyelemmel jelen határozattal olyan
testület létrehozásáról rendelkeztem, amely
alkalmas az OBH elnökének döntéseit – az OBH
illetékes
szervezeti
egységeinek
munkáját
kiegészítve –
magas szakmai
színvonalon
előkészíteni.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

12

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2021/1. SZÁM

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
2) A Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság
bírái közül

1/2021. (I. 13.) OBT határozat
szolgálati bírók megbízatási idejének
módosulásáról

dr. Cseke Ivett
dr. Magyar Károly
dr. Somogyi Gábor
dr. Tóth Kincső
dr. Farkas Katalin Éva
Idzigné dr. Novák Csilla
Marianna
dr. Kurucz Krisztina
dr. Mocsár Attila

Az Országos Bírói Tanács megállapítja, hogy a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 2020. január 1. napjától hatályos
103. § (3) bekezdése alapján a 2019. december 31.
napján szolgálati bírói megbízatással rendelkező
szolgálati bírák megbízatásának időtartama az
alábbiak szerint módosul.

2018. 09. 05. - 2027. 09. 04.
2018. 09. 05. - 2027. 09. 04.
2018. 09. 05. - 2027. 09. 04.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

1) A Budapest területén működő Ítélőtábla mellett
eljáró elsőfokú szolgálati bíróság bírái közül

dr. Albertné dr. Lackner
Gertrúd
dr. Gebe Zoltán
dr. Parlagi Mátyás
dr. Demeter Andrea
Nagyné dr. Drahos Ibolya
dr. Liziczay Sándor
dr. Gajdos Anikó
dr. Mázor Róbert
dr. Végh Andrea
dr. Feledi Tamás
Khinné dr. Resli Tímea
dr. Éliás Dávid
dr. Antal Gábor József
dr. Gy. Molnár Sándor
dr. Gyuricza Zsolt
dr. Végh Adrienn
dr. Pintér Mária
dr. Gyüréné dr. Szombati
Zsuzsanna
dr. Halász Krisztián
dr. Ádámné dr. Szilágyi Eszter
dr. Szirtes Alexandra Anna
Orbánné dr. Papp Éva
dr. Jenei Péter
dr. Zsurzsa József
dr. Vincze Edina
dr. Pesti Zsuzsanna
dr. Fazekas Ágnes
dr. Ilonczai Ilona

2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2018. 09. 05. - 2027. 09. 04.

2015. 07. 01. - 2024. 06. 30.
2015. 07. 01. - 2024. 06. 30.
2015. 07. 01. - 2024. 06. 30.
2015. 07. 01. - 2024. 06. 30.
2015. 07. 01. - 2024. 06. 30.
2015. 07. 01. - 2024. 06. 30.
2015. 07. 01. - 2024. 06. 30.
2015. 07. 01. - 2024. 06. 30.
2015. 07. 01. - 2024. 06. 30.
2015. 07. 01. - 2024. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.

2/2021. (I. 13.) OBT határozat
az elsőfokú szolgálati bíróság elnöke
megbízatási idejének megállapításáról
Az Országos Bírói Tanács a 33/2019. (V. 8.) OBT
számú határozatával a Budapest területén működő
Ítélőbála mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság
elnökévé kinevezett dr. Éliás Dávid elnöki
megbízatását 2019. május 8. napjától 2025. május 7.
napjáig terjedő időtartamban állapítja meg.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2017. 07. 01. - 2026. 06. 30.
2019. 02. 06. - 2028. 02. 05.
2019. 02. 06. - 2028. 02. 05.
2019. 02. 06. - 2028. 02. 05.

3/2021. (I. 13.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének
tájékoztatójáról
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a 2020. I. félévi tevékenységéről
szóló tájékoztatóját elfogadja.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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összeférhetetlenség alóli felmentés iránti kérelmek
elbírálása során alábbiakat tekinti irányadónak:

4/2021. (I. 13.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal 2021. évi
központi oktatási tervének
véleményezéséről

1. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. tv. (Bjt.) 41. § alkalmazásában a
vezető által vezetett – és így az együttalkalmazási
tilalommal érintett - bíróság vagy szervezeti egység:

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal 2021. évi központi oktatási tervét támogatja.

•

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

5/2021. (I. 13.) OBT határozat
a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről
szóló OBH utasítás módosításának
véleményezéséről

•
•

Az Országos Bírói Tanács a bírósági fogalmazók
felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló
3/2016. (II. 29.) OBH utasítás módosításának
tervezetét támogatja.

a bíróság elnöke és elnökhelyettese
vonatkozásában az érintett bíróság (Kúria,
Ítélőtábla, Törvényszék, Járásbíróság és
Kerületi bíróság – a továbbiakban együtt:
járásbíróság),
kollégiumvezető
és
kollégiumvezetőhelyettes vonatkozásában az érintett
szakági kollégium, illetve összevont
kollégium,
csoportvezető és csoportvezető-helyettes
vonatkozásában az érintett csoport;
tanácselnök vonatkozásában a tanácselnök
által vezetett bírói tanács.

2. Tartós távollét időtartama alatt – tényleges bírói
működés hiányában – összeférhetetlenségi helyzet
nem áll fenn.

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

3. Az együttalkalmazási tilalom alól csak kivételes
esetben, a szolgálati érdekre figyelemmel adható
felmentés abban az esetben, ha az adott vezetői
állás más módon nem tölthető be.
4. A felmentés iránti kérelmet a szolgálati út
betartásával kell előterjeszteni az Országos Bírói
Tanácshoz. A kérelemhez mellékelni kell:

6/2021. (I. 13.) OBT határozat
OBT határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Országos Bírói Tanács a bírósági vezetők és a
bírók, illetőleg igazságügyi alkalmazottak között
felmerült összeférhetetlenség alóli felmentés
szempontjairól szóló 22/2012. (V. 21.) OBT
határozatot hatályon kívül helyezi.

•
•

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

•

7/2021. (I. 13.) OBT határozat
a bírósági vezetők és a bírók között
felmerült összeférhetetlenség alóli
felmentés szempontjairól

az érintett bírók kérelmét,
az érintett bíróságon vagy szervezeti
egységben a kérelem benyújtásának idején
ténylegesen fennálló bírói létszámára
vonatkozó adatokat,
az érintett bíróság Szervezeti és Működési
Szabályzatát
a
kérelemmel
érintett
vezető
vonatkozásában a Bszi. 128. § (2)-(5)
bekezdése alapján kinevezési jogkört
gyakorló
személy
nyilatkozatát
a
kérelemben foglaltakról.

5. Szolgálati érdekre hivatkozással sem indokolható
az együttalkalmazási tilalom alóli felmentés akkor,
ha az érintettek mindketten bírósági vezetők,
kivéve, ha az egyik kérelmező tanácselnök.

Az Országos Bírói Tanács a Bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló CLXI. tv. (Bszi.) 103. § (3)
bekezdésének h) pontjában biztosított jogkörében
eljárva a bírósági vezető és bíró között felmerült

6. Az Országos Bírói Tanács a kérelemről az összes
körülmény együttes mérlegelésével - különösen az
alábbiak vizsgálata alapján – dönt:
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az összeférhetetlenséggel érintett bírósági
vezető milyen tisztséget tölt be,
a
vezető
gyakorol-e
munkáltatói
jogköröket, ha igen milyen jellegűeket,
az adott bíróságon, illetve szervezeti
egységben van-e a vezetőnek helyettese,
a bíróság, illetve szervezeti egység milyen
létszámú.

2021.
január
31.
napjában
történő
meghatározásához hozzájárul és a lemondási
idejének teljes tartamára mentesíti a munkavégzési
kötelezettség alól.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

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

11/2021. (I. 13.) OBT határozat
összefoglaló elfogadásáról
Az Országos Bírói Tanács a 2021. január 13. napján
tartott ülésének összefoglalóját elfogadta.

8/2021. (I. 13.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács határozatának
módosításáról

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

Az Országos Bírói Tanács a 110/2020. (IX. 21.) OBT
számú határozatát akként módosítja, hogy a
32/2020. (III. 4.) OBT számú határozatával a
Budapest Környéki Törvényszék mellett működő
Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság tagjává
kinevezett dr. Gyuris Éva fővárosi ítélőtáblai bíró
kinevezése 2024. március 3. napjáig tart.

12/2021. (I. 19.) OBT határozat
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzat
módosításának véleményezéséről

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

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok és az Országos
Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról
szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás 8. mellékletét
módosító OBH utasítás tervezetét támogatja.

9/2021. (I. 13.) OBT határozat
„A 15 éves Kiváló Bírói szolgálatért
Oklevél” adományozása tárgyában

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

Az Országos Bírói Tanács dr. Bencze Beátát és
Gáspárné dr. Baranyabán Juditot, a Pécsi Ítélőtábla
bíráit „A 15 éves Kiváló Bírói szolgálatért Oklevél”
elismerésben részesíti.
Dr. Fázsi László s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

10/2021. (I. 13.) OBT határozat
bíró lemondási idejének meghatározásáról
és munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítéséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Etter Kálmán pesti
központi kerületi bírósági bíró lemondási idejének
15
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dr. Sinkó Zsuzsannát, a Szegedi Járásbíróság bíráját,

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

dr. Sümegi Zsuzsát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

Magyarország köztársasági elnöke
dr. Sisák Pétert,
tanácselnökét

a

Miskolci

dr. Szabó Nikolettát, az Encsi Járásbíróság bíráját,

Törvényszék

dr. Szalai Mártát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

2021. június 8-ai hatállyal,

dr. Ujabb Orsolyát, a Miskolci Törvényszék bíráját,

dr. Tóth Pétert, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság elnökhelyettesét, címzetes törvényszéki
bírót

2021. január 1. napjától,
dr. Bóta Zsuzsannát a Fővárosi Törvényszék bíráját,

2021. június 17-ei hatállyal,

dr. Keszthelyi Bernadettet, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját,

dr. Lomnici Zoltánt, a Kúria tanácselnökét, kúriai
tanácsost

dr. Kiss Georginát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját,

2021. június 22-ei hatállyal
a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel

dr.
Lakatos-Csondor
Törvényszék bíráját,

Csontosné dr. Kelemen Mártát, a Kaposvári
Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót,

dr.
Torma-Pethő
Törvényszék bíráját,

2021. június 30-ai hatállyal
nyugállományba
figyelemmel

helyezés

iránti

a

Fővárosi

Anasztáziát,

a

Fővárosi

dr. Tóth-Lakos Fruzsina
Törvényszék bíráját,

kérelmére

Annát,

a

Fővárosi

dr. Halmos Szilviát, a Fővárosi Törvényszék bíráját,

bírói tisztségéből felmentette.

2021. január 10. napjától,

Dr. Barsi-Fodor Bea Évát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,

dr. Kálmánczi Antal Jánost, a Debreceni Törvényszék
katonai bíráját

dr. Borbély Nóra Máriát, a Mezőkövesdi Járásbíróság
bíráját,
dr. Gégényné dr. Utasy Juditot, a
Járásbíróság bíráját,

Katalint,

2021. január 15. napjától

Kisvárdai

határozatlan időtartamra bíróvá kinevezte.
Dr. Gondos-Szojka Annamária Bernadettnek, a
Fővárosi Törvényszék bírájának bírói kinevezését

dr. Györe Viktort, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírót,

2021. január 10. napjától 2024. január 9. napjáig
terjedő időtartamra meghosszabbította.

dr. Márton Máriát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Miju Anitát, a Mátészalkai Járásbíróság bíráját,
dr. Sebők Erikát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
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2.E/2021. (I. 4.) OBHE határozat
a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettesének
kinevezéséről

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és
132. § (2) bekezdése alapján dr. Gyöngyösiné
dr. Antók Évát, a Pécsi Ítélőtábla tanácselnökét a
2021. január 15. napjától 2027. január 14. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Pécsi Ítélőtábla
elnökhelyettesévé.

1.E/2021. (I. 4.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék elnökhelyettesének
megbízásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 133. §
(2) bekezdése alapján dr. Kőrösi Gábort, a Szegedi
Törvényszék csoportvezető bíráját 2021. január 15.
napjától 2022. január 14. napjáig terjedő
időtartamra a Szegedi Törvényszék elnökhelyettesi
feladatainak ellátásával megbízom.

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

3.E/2021. (I. 13.) OBHE határozat
európai jogi szaktanácsadók
megbízásáról

Indokolás
A Szegedi Törvényszék elnökhelyettesi tisztsége
jelenleg nincs kinevezéssel betöltve. A Szegedi
Törvényszék elnökhelyettesi álláshelyére - egymást
követő harmadik alkalommal - kiírt pályázat a
463.E/2020 (XII. 10.) OBHE határozattal 2020.
december
10.
napján
eredménytelenné
nyilvánításra került.

A 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 4. § (3) bekezdése,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján az európai jogi szaktanácsadók tisztségének
betöltésére – a Bírósági Közlöny 2020. évi 9.
számban
megjelent
kiírásra
–
benyújtott
pályázatokat elbírálva

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.

polgári-gazdasági ügyszakban
a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Dzsula Mariannát, a Kúria bíráját,

Figyelemmel arra, hogy a Szegedi Törvényszék
elnökhelyettesi tisztségére a 224.E/2020. (V. 19.)
OBHE határozattal, a 317.E/2020. (VIII. 25.) OBHE
határozattal, majd a 380.E/2020. (X. 9.) OBHE
határozattal
kiírt
új
pályázati
eljárás
is
eredménytelenül zárult, dr. Kőrösi Gábort, a Szegedi
Törvényszék csoportvezető bíráját, a Bszi. 133. § (2)
bekezdése
alapján
megbíztam
a
Szegedi
Törvényszék
elnökhelyettesi
feladatainak
ellátásával 2021. január 15. napjától egy éves
időtartamra.

a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék nélküli)
illetékességi területére
dr. Virág Csabát, a Fővárosi Ítélőtábla
tanácselnökét,
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Rainer Lillát, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Györe Viktort, az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bírót,

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

a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Gyengéné dr. Nagy Márta Máriát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját,
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büntető ügyszakban

11.
12.
13.
14.
15.
16.

a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Nagy Lászlóné dr. Csernák Hajnalkát, a
Békési Járásbíróság bíráját,
munkaügyi ügyszakban

17.
a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Rózsavölgyi Bálint Balázst, a Debreceni
Törvényszék csoportvezető bíráját,

18.
19.
20.

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Szabó Annát, a Fővárosi Törvényszék bíráját,

dr. Németh Balázst,
Szalainé dr. Joánovits Krisztinát,
dr. Takácsné dr. Helyes Klárát és
dr. Vajda Editet, a Győri Ítélőtábla bíráit,
dr. Túri Tamást, a Pécsi Ítélőtábla elnökét,
dr. Krémer Lászlót, a Pécsi Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét,
dr.
Makai
Lajost,
a
Pécsi
Ítélőtábla
tanácselnökét,
dr. Bencze Beátát,
dr. Hudvágner Andrást és
dr. Tóth Sándort, a Pécsi Ítélőtábla bíráit

hozzájárulásukkal, eredeti ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett, a Szegedi Ítélőtáblára 2021.
február 16. napjától 2021. december 31. napjáig
kirendelem.

a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Bors Szilviát, a Győri Törvényszék bíráját

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

a 2021. január 15. napjától 2024. január 14. napjáig
terjedő időtartamra megbízom az európai jogi
szaktanácsadói feladatok ellátásával járó központi
igazgatási feladatok végrehajtásával.

5.E/2021. (I. 14.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék elnöki
feladatainak ellátásával való megbízásról

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

Dr. Szabó Sándort, a Szombathelyi Törvényszék
csoportvezetőjét 2021. január 15. napjától 2021.
július 14. napjáig terjedő időtartamra a
Szombathelyi Törvényszék elnöki feladatainak
ellátásával megbízom.

4.E/2021. (I. 13.) OBHE határozat
ítélőtáblai bírák Szegedi 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) bekezdése
alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának
biztosítása érdekében

Indokolás
A Szombathelyi Törvényszék elnöki tisztsége 2020.
március 1. napja óta, a Szombathelyi Törvényszék
elnökhelyettesi tisztsége 2020. július 15. napja óta
nincs betöltve.

1.
2.

dr. Balla Lajost, a Debreceni Ítélőtábla elnökét,
dr. Elek Balázst, a Debreceni Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét,
3. dr. Bakó Józsefet,
4. dr. Gömöri Olivér Zoltánt,
5. dr. Háger Tamást és
6. dr. Toma Attila Lászlót, a Debreceni Ítélőtábla
bíráit,
7. dr. Széplaki Lászlót, a Győri Ítélőtábla elnökét,
8. dr. Péntek Lászlót, a Győri Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét,
9. dr. Zólyomi Csillát, a Győri Ítélőtábla
tanácselnökét,
10. dr. Élő Andrást,

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2020. július 15.
napjától az elnöki tisztség betöltéséig, de legfeljebb
2021. január 14. napjáig terjedő időtartamra a
291.E/2020. (VII. 14.) OBHE határozatával megbízta
dr. Varga Roland Istvánt, a Szombathelyi
Törvényszék
tanácselnökét
a
Szombathelyi
Törvényszék elnöki feladatainak ellátásával.
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szombathelyi
Törvényszék elnöki álláshelyére 2020. november 13.
napján a 418.E/2020. (XI. 13.) OBHE határozatával –
figyelemmel arra, hogy az első alkalommal kiírt
pályázatot a 415.E/2020. (XI. 12.) OBHE határozattal
eredménytelenné nyilvánította
–
ismételten
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pályázatot írt ki. A pályázat elbírálására ezidáig nem
kerülhetett sor, figyelemmel arra, hogy a
veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi
szervezeti
és
jogállási
törvények
egyes
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló
531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése
alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a törvényszék
összbírói értekezlete nem tartható meg, így a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 131. § b)
pontja által előírt véleménynyilvánítás hiánya az
elbírálás akadályát képezi.

8.E/2021. (I. 20.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék
elnökhelyettesi állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 134. §-a alapján
alkalmazandó,
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 20. §
(1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel, a
Szombathelyi Törvényszék elnökhelyettesi állására,
a Bírósági Közlöny 2020/5. számában a 201.E/2020.
(V. 7.) OBHE határozattal kiírt pályázatot –
elbírálható pályázat hiányában – eredménytelenné
nyilvánítom.

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

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

A Bszi. 118. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a
csoportvezető bírósági vezető.

9.E/2021. (I. 20.) OBHE határozat
2021. január hónapban kötelezően
adományozandó bírói címről

A fentiekre tekintettel dr. Szabó Sándort, a
Szombathelyi Törvényszék csoportvezetőjét, a
Bszi. 133. § (3) bekezdése alapján megbíztam a
Szombathelyi Törvényszék elnöki feladatainak
ellátásával 2021. január 15. napjától 2021. július 14.
napjáig.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (9) bekezdésének b)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174.
§ (2) bekezdése alapján dr. Pásztor Anikó Ilonának, a
Hódmezővásárhelyi Járásbíróság bírájának 2021.
január 1. napjától címzetes törvényszéki bíró címet
adományozok.

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

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

6.E/2021. (I. 14.) 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. Fuglovics Gabriella Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2021. január 16.
napjától 2021. január 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra meghosszabbítom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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február 1. napjától a hivatali tevékenységét
megelőző szolgálati helyére, a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe beosztom.

10.E/2021. (I. 21.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának
megszűnéséről és a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra történő beosztásáról

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

Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
(a továbbiakban: Iasz.) 42/A. § (4) és (5) bekezdései
alapján dr. Vitkovics-Rédei Adrienn Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali
beosztása a határozott idő lejártával 2021. január
31. napjával megszűnik, erre tekintettel a hivatali
tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra beosztom.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

A Debreceni Ítélőtábla elnökének döntése
A Debreceni Ítélőtábla elnöke kinevezte

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

dr. Gömöri Olivér Zoltánt és dr. Háger Tamást, a
Debreceni Ítélőtábla bíráit 2021. január 15. napjától
határozatlan időre a Debreceni Ítélőtábla
tanácselnökének.

16.E/2021. (I. 25.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A Fővárosi Törvényszék elnökének
döntései

Novákné dr. Nagy Juditot, 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 2021. február 1. napjától a Fővárosi
Törvényszékre áthelyezem.

A Fővárosi Törvényszék elnöke kinevezte
dr. Szabó Annát, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2021. január 15. napjától 2027. január 14. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Fővárosi
Törvényszék
Munkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezető-helyettesévé.

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

Velinskyné dr. Lovas Kinga Patríciát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját 2021. január 15. napjától
határozatlan időre a Fővárosi Törvényszék Polgári
Kollégiumába tanácselnöknek,
Novákné dr. Nagy Juditot, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját 2021. február 1. napjától 2027.
január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Fővárosi Törvényszék csoportvezetőjévé.

17.E/2021. (I. 26.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszűnéséről és a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

A Szekszárdi Törvényszék elnökének
döntése

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. §
(1) bekezdése alapján dr. Fuglovics Gabriella, az
Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztása – a határozott idő lejártával – 2021. január
31. napjával megszűnik, erre tekintettel 2021.

A Szekszárdi Törvényszék elnöke kinevezte
dr. Ács Zoltánt, a Szekszárdi Törvényszék bíráját
2021. január 1. napjától határozatlan időre a
Szekszárdi Törvényszék tanácselnökének.
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nevezhető ki. Ha az elnök és az elnökhelyettes
ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői
állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.
A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági
vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e
törvény
vagy
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem
rendelkezik. A pályázatot a pályázat kiírójához 3
példányban kell benyújtani.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott
pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével –
tartalmaznia kell:
− pályaművet, amely a pályázónak a
megpályázott tisztségtől függően a
bíróság, a kollégium, illetve a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú
terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól,
− hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre
jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és
kezelje.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az
alábbi
érintett
bíróságra
vonatkozó
dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
− szervezeti és működési szabályzat,
− éves munkaterve és annak melléklete,
− a működési költségekre rendelkezésre álló
éves költségvetési juttatással kapcsolatos
irányszámok,
− a bíróságra vonatkozó, valamint az
országos ügyforgalmi és statisztikai
adatok,
− a bírósági és az országos engedélyezett,
tényleges bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámadatok,
− az elnök összbírói értekezletre készített
tájékoztatója.
Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői
pályázatokra az e törvényben nem szabályozott
kérdésekben
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások
pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell.

A Székesfehérvári Törvényszék elnökének
döntése
A Székesfehérvári Törvényszék elnöke beosztotta
dr.
Bíróné
dr.
Schuller
Zsuzsannát,
a
Székesfehérvári Járásbíróság csoportvezető bíráját –
vezetői
tisztségéről
történő
lemondására
figyelemmel – 2021. február 1. napjától a
Székesfehérvári Járásbíróságra bírói munkakörbe.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

A Fővárosi Törvényszék elnökének
döntései
A Fővárosi Törvényszék elnöke a Pesti Központi
Kerületi Bíróság (P.I. Csoport) polgári ügyszakos
csoportvezetői
álláshelyének
(289.
számú)
betöltésére kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánította.
A Fővárosi Törvényszék elnöke a Pesti Központi
Kerületi Bíróság (P.I. Csoport) polgári ügyszakos
csoportvezető-helyettesi álláshelyének (309. számú)
betöltésére kiírt pályázatot 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
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az önéletrajzot, az igazolványképet (2 db) és a
pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és
tényekről szóló okiratokat kell csatolnia.
3.4.
A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési
segédlap” a kitöltési útmutatóval együtt az alábbi
linken
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.

4. A
pályázat
határideje

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

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
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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 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. március 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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

11.E/2021. (I. 25.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Fonyódi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

7.E/2021. (I. 18.) OBHE határozat
a Pécsi Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról

A Fonyódi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (79. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Pécsi
Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.

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

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 pályázat beérkezésének határideje:
2021. március 10. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fonyódi Járásbíróság Elnöki Titkársága
Fonyód, Hunyadi J. u. 12-16.)

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

(8641

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

szakmai

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
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A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

12.E/2021. (I. 25.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Békési Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

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

A Békési Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (58. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A pályázat benyújtásának helye:
Szarvasi Járásbíróság Elnöki Titkársága
Szarvas, Szabadság út 1-3.)

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

(5541

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. március 10. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Békési Járásbíróság Elnöki Titkársága (5631 Békés,
Széchenyi tér 15.)
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

18.E/2021. (I. 27.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Zalaegerszegi
Törvényszéken egy törvényszéki bírói
álláshelyre
A Zalaegerszegi Törvényszéken egy büntető
ügyszakos törvényszéki bírói (22. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

13.E/2021. (I. 25.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Marcali Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál
tartamának van jelentősége.

a

bírói

gyakorlat

A Marcali Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (84. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

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

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

A pályázat benyújtásának helye:
Zalaegerszegi Törvényszék Elnöki Titkársága (8900
Zalaegerszeg, Várkör utca 2.)

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

A pályázat benyújtásának helye:
Marcali Járásbíróság Elnöki Titkársága (8700 Marcali,
Rákóczi u. 14.)

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

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

20.E/2021. (II. 3.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

14.E/2021. (I. 25.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Szarvasi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Debreceni Törvényszéken egy közigazgatási
ügyszakos törvényszéki bírói (130. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A Szarvasi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (78. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2021. március 10. napja.

ítélkezési, illetőleg a felülbírálati eljárásban
folytatott bírói gyakorlattal rendelkező pályázó.

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025
Debrecen, Széchenyi u. 9.)

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. február 26. napja 14.00 óra.

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

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

Oktatási

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

21.E/2021. (II. 3.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre
A Kúrián egy büntető ügyszakos kúriai bírói (Büntető
Kollégium 49. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

23.E/2021. (II. 3.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a
legalább 10 éves, büntető ügyszakban eltöltött
ítélkezési, illetőleg a felülbírálati eljárásban
folytatott bírói gyakorlattal rendelkező pályázó.

A Debreceni Törvényszéken egy közigazgatási
ügyszakos törvényszéki bírói (91. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. február 26. napja 14.00 óra.

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

Oktatási

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025
Debrecen, Széchenyi u. 9.)

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

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

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

A Kúria elnöke által kiírt pályázatok

22.E/2021. (II. 3.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

Pályázat a Kúria elnökhelyettesi
(96. számú) álláshelyének betöltésére

A Kúrián egy büntető ügyszakos kúriai bírói (Büntető
Kollégium 55. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A Kúria elnöke a Kúria elnökhelyettesi tisztségére
pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a
legalább 10 éves, büntető ügyszakban eltöltött
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(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
elnökhelyettesként ellátni kívánt tevékenységre
és ezzel összefüggésben fejtse ki a Kúria
működésére vonatkozó elképzeléseit.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a Kúrián
szerzett bírósági vezetői gyakorlat, valamint a
jogegységesítés terén szerzett hazai, valamint
külföldi – különösen precedens rendszert
alkalmazó országokban szerzett – tapasztalat, a
tudományos tevékenység.
A Kúria elnökhelyettesét a Kúria elnökének
javaslatára Magyarország köztársasági elnöke
nevezi ki.
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 pályázat elbírálása során előnyt jelent a Kúrián
szerzett bírósági vezetői gyakorlat, valamint a
bírósági igazgatás terén szerzett tapasztalat.
A Kúria kollégiumvezetőjét a Kúria elnöke nevezi ki.
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 pályázat beérkezésének határideje:
2021. február 26. napja 14.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

Pályázat a Kúria Polgári Kollégium
kollégiumvezetői (4. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. február 26. napja 14.00 óra

A Kúria elnöke a Kúria Polgári Kollégium
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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét. A pályázó a
pályaműben térjen ki a Kúria vezetésében
kollégiumvezetőként ellátni kívánt tevékenységre,
továbbá részletesen fejtse ki a Polgári Kollégium
működésére vonatkozó elképzeléseit.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a Kúrián
szerzett bírósági vezetői gyakorlat, valamint a
bírósági igazgatás terén szerzett tapasztalat.
A Kúria kollégiumvezetőjét a Kúria elnöke nevezi ki.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e
a
vezetői
kinevezési
feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,

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

Pályázat a Kúria Büntető Kollégium
kollégiumvezetői (3. számú) álláshelyének
betöltésére
A Kúria elnöke a Kúria Büntető Kollégium
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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét. A pályázó a
pályaműben térjen ki a Kúria vezetésében
kollégiumvezetőként ellátni kívánt tevékenységre,
továbbá részletesen fejtse ki a Büntető Kollégium
működésére vonatkozó elképzeléseit.
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A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára
vonatkozó
iratoknak
a
kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez
és kezeléséhez.

Pályázat a Salgótarjáni Járásbíróság
elnökhelyettesi (24. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. február 26. napja 14.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a tényleges működési
gyakorlat tartamának, valamint a bírósági
szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van
jelentősége.

A Győri Ítélőtábla elnöke által kiírt
pályázat

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.

Pályázat a Győri Ítélőtábla civilisztikai
ügyszakos tanácselnöki
(9. számú) álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges civilisztikai, azon
belül a polgári szakágban végzett bírói működési
gyakorlat tartamának, valamint a másodfokú
ítélkezési gyakorlatnak van jelentősége, az
ítélőtáblai vagy kúriai gyakorlat előnyt jelent.
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 részletes
szakmai önéletrajzát és pályaművet.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Balassagyarmati Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és
felelősségi köröknek,
− a Balassagyarmati Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Balassagyarmati Törvényszék előtt álló rövidés hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,

A jelentkező a pályázathoz csatolja részletes
szakmai önéletrajzát.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. február 19. napja 12.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Győri Ítélőtábla Elnöki Iroda (9021 Győr, Domb u. 1.).
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tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,

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. március 5. napja 12.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Balassagyarmati Törvényszék elnöki titkársága
(2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.).

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. február 25. napja 16.00 óra

Pályázat a Székesfehérvári Járásbíróság
polgári csoportvezető bírói (32. 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.
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 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

Pályázat a Székesfehérvári Törvényszék
büntető ügyszakos tanácselnöki
(10. 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát, melyben számot ad – a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló
6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 18. § (2)
bekezdésében
rögzített
–
mindazon
körülményekről, melyek az elbírálás során
figyelembe vehetők.
A pályázó térjen ki a kollégium működését segítő,
a kollégiumvezető munkáját támogató szakmai
elképzeléseire,
különösen
a
képzés,
jogszabályalkotás,
szabályzatalkotás
és
módosítás tárgykörében, valamint adjon számot
a tanács munkájának szervezésével kapcsolatos
terveiről.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e
a
vezetői
kinevezési
feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló

28

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2021/1. SZÁM

−

SZEMÉLYI RÉSZ

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.

Kecskeméti
Törvényszék

Kecskeméti
Járásbíróság

2

Pécsi
Járásbíróság

1

Szigetvári
Járásbíróság

1

Szombathelyi
Törvényszék

Szombathelyi
Járásbíróság

1

Zalaegerszegi
Törvényszék

Lenti
Járásbíróság

1

Pécsi
Törvényszék

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. március 5. napja 16.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Székesfehérvári Törvényszék Elnöki Iroda (8000
Székesfehérvár, Dózsa György út. 1.)

Összesen

18

A pályázatok beérkezésének határideje:
2021. március 29. napja 16.30 óra.
Írásbeli versenyvizsga időpontja:
2021. április 12. napja.

Egyéb pályázat

Szóbeli versenyvizsga időpontja:
2021. április 26. napja.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázat

A pályázatok elbírálásának határideje:
2021. május 30. napja.
Az állások betöltésének időpontja:
2021. június 14. napja.

Bírósági fogalmazói pályázatok
A bíróságok felvételt hirdetnek bírósági
fogalmazói álláshelyekre.

A pályázatok benyújtásának helye:
Országos Bírósági Hivatal
Postai úton: 1363 Budapest, Pf.: 24.
Személyesen: 1055 Budapest, Markó u. 9.

2021. I. félévben az alábbi álláshelyek kerülnek
meghirdetésre:

Bíróság
Fővárosi
Törvényszék

törvényszék

4

Balassagyarmati
Törvényszék

Salgótarjáni
Járásbíróság

1

Gödöllői
Járásbíróság

1

Váci
Járásbíróság

1

Győri
Járásbíróság

2

Békési
Járásbíróság

1

Gyulai
Járásbíróság

1

Szarvasi
Járásbíróság

1

Budapest
Környéki
Törvényszék
Győri
Törvényszék

Gyulai
Törvényszék

1 példányban postai úton vagy személyesen igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói
jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával kell benyújtani olyan időben, hogy az legkésőbb a
pályázati határidő utolsó napján megérkezzen.

Álláshelyek
száma

A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14.
§ (6) bekezdése alapján nyilvános pályázat útján
kell betölteni, kivéve, ha az állás betöltésére az
Iasz. 17. § (3) bekezdésének alkalmazásával már
kinevezett bírósági fogalmazó áthelyezésével
kerül sor.
A
bírósági
fogalmazói
állásokra
azok
a
cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak,
akik
legkésőbb
a
szóbeli
versenyvizsga
időpontjában egyetemi állam- és jogtudományi
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diplomával
rendelkeznek,
és
hatósági
bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz.
11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott
körülmény velük szemben nem áll fenn.

•

A pályázó a kiírt álláshelyet a jelentkezési lap és
mellékletei benyújtásával pályázhatja meg. A
motivációs levél terjedelme legfeljebb kettő – 12-es
betűmérettel, géppel írott – A/4-es oldal lehet.

•

A pályázathoz a benyújtással egyidejűleg csatolni
kell:

•

a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét
(a https://birosag.hu/birosagi-fogalmazoipalyazatok linkről letölthető)

•
•
•

motivációs levelet

•

•
•

a pályázó önéletrajzát
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
ennek
hiányában
az
abszolutóriumot vagy az államvizsgát
megelőző
utolsó
félév
eredményes
befejezését tanúsító egyetemi igazolást

•

•

a kiállításától számított kilencven napnál
nem
régebbi
hatósági
erkölcsi
bizonyítványt, ennek hiányában a hatósági
erkölcsi
bizonyítvány
kiállításának
kezdeményezését tanúsító okiratot.

ügyintézőként
igazságügyi
szolgálati
jogviszonyban töltött idejéről
a diploma mellékletének közjegyző által
hitelesített másolatát, amennyiben a
diploma „summa cum laude” („praeclare”)
vagy „cum laude” minősítése abban
szerepel
a kiküldő egyetem által kiállított magyar
nyelvű
igazolást
a
jogi
egyetemi
tanulmányok
folytatásához
kötődő,
minimum 2 hónap időtartamú külföldi
tanulmányútról
az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést vagy
különdíjat igazoló okirat másolatát
nemzetközi vagy bíróság által országos
nevezési
lehetőséggel
meghirdetett
perbeszédversenyen elért 1., 2., 3.
helyezést vagy különdíjat igazoló okirat
másolatát
a jogi diploma megszerzéséhez szükséges
nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát
nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát.

Amennyiben a pályázó az Országos Bírósági Hivatal
által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2.
vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjat kapott,
elegendő e tényre a jelentkezési lap megfelelő
rovatának kitöltése útján hivatkoznia, okiratának
másolatát csatolnia nem kell.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a más
törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11.§ (4)
és (5) bekezdését kell megjelölni, a kizárólag a
büntetlen előéletet igazoló bizonyítvány nem
fogadható el. A „Hatósági erkölcsi bizonyítvány
kiállítása iránti kérőlap”-on a bizonyítvány
címzettjeként a pályázó helyett az Országos Bírósági
Hivatal is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B. §ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi
rendelkezések alapján jogosult az adatok
kezelésére.

Személyesen vagy postai úton legkésőbb a központi
szóbeli versenyvizsga időpontjában is érvényesen
benyújtható
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolata
•
a kiállításától számított 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és
•
amennyiben a pályázó a pályázati határidő
lejártát követően szerez jogosultságot
többletpontra, az ezt igazoló dokumentum
úgy, hogy az legkésőbb a szóbeli vizsga
megkezdésének időpontjáig rendelkezésre álljon.

A pályázathoz – amennyiben a pályázó
többletpontokat kíván elérni – csatolni kell:
•
az egyetemi szabályzatban kötelezően
előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő
eltöltéséről a bíróság elnöke által aláírt és
lepecsételt igazolást
•
a bíróságon eltöltött egyéb szakmai
gyakorlatról az adott bíróság elnöke által
aláírt és lepecsételt igazolást
•
a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt
és
lepecsételt
igazolást
bírósági

Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván
pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie
ezek sorrendjét.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott
pályázat
érvénytelen,
ebben
az
esetben
versenyvizsga nem tehető.
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A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám
egymagában nem elegendő és nem egyedüli
feltétele a fogalmazói kinevezésnek.

-

akinek az európai uniós jog területén magas
szintű elméleti és gyakorlati ismeretei vannak,
valamint az Európai Unió hivatalos nyelveinek
valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv)
legalább középfokú államilag elismert komplex
(korában C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő
nyelvtudással rendelkezik.
A pályázathoz csatolni kell
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló
szabályzatról szóló 9/2016. (X. 17.) OBH
utasítás 3. számú melléklete szerinti szakmai
önéletrajzot,
a nyelvismeretet igazoló dokumentumok
másolatát,
a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget,
tudományos fokozatot igazoló dokumentumok
másolatát (amennyiben azzal rendelkezik),
nyilatkozatot arról, hogy
o mely illetékességi területre
o mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik,
valamint, hogy
o nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
o nem áll fenn összeférhetetlenség a
koordinátorral
vagy
a
koordinátorhelyettesekkel.

A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a
pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók
joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször
módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet
rendelkezéseiből és – a https://birosag.hu
weboldalon is megtalálható - a bírósági fogalmazók
felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016.
(II.29.) OBH utasításból tájékozódhatnak.
A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz.
rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok és
az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás
rendelkezései az irányadók.

Pályázatok európai jogi szaktanácsadói
tisztség betöltésére
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot
hirdet

A pályázatot — a szolgálati út betartásával — a
munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön
keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani.

a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék
nélküli) illetékességi területén
- 2 büntető ügyszakos,
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
- 1 büntető ügyszakos,
a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
- 2 büntető ügyszakos,
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos,
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos,
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
- 1 polgári-gazdasági ügyszakos,
- 1 munkaügyi ügyszakos,
a Budapest Környéki Törvényszék Közigazgatási
Kollégiuma illetékességi területén
- 1 közigazgatási ügyszakos,
a Szegedi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma
illetékességi területén
- 1 közigazgatási ügyszakos,
a Veszprémi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma
illetékességi területén
- 1 közigazgatási ügyszakos
európai
jogi
betöltésére.

szaktanácsadó

bírói

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló
bírósági
elnökhöz
történő
beérkezésének
határideje:
2021. március 10. napja.
A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság
elnöke és az adott ügyszak kollégiumvezetője
véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot
támogatja-e.
A
kollégiumvezetői
vélemény
beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5
napon belül továbbítja a pályázatot az OBH
elnökéhez.

tisztség

A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat,

31

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2021/1. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

A Kúria elnöke által kiírt pályázat

Pályázat a Kúria munkaügyi ügyszakos
európai jogi szaktanácsadói tisztségének
betöltésére
A tisztség betöltésére a Kúria bírái közül az a
határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki
a) az európai jog területén magas szintű
elméleti és gyakorlati ismeretekkel és
b) az Európai Unió hivatalos nyelveinek
valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv)
legalább középfokú, államilag elismert
komplex
(korábban
C
típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással
rendelkezik.
A pályázatot az Országos Bírósági Hivatal
elnökének, az európai jogi szaktanácsadói
hálózatról szóló 9/2016.(X. 17.) OBH utasítás 6. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani.
A pályázat beérkezésének határideje: 2021. február.
25. 14.00 óra.
A pályázatot a Kúria elnökéhez címezve, a Kúria
Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályára
(1055 Budapest, Markó u. 16.) kell 3 példányban
benyújtani.

KÖZLEMÉNYEK

Bírósági igazolvány érvénytelenítése
Dr. Bodnár Zsolt, a Nyíregyházi Törvényszék
nyugalmazott tanácselnökének az AB 203072
számú igazolványa elveszett.
Az igazolvány érvénytelen.
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