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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
április 1-jei hatállyal egy kúriai bírói (114. számú)
álláshelyet rendszeresítek.

HATÁROZATOK

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
április 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Kúria engedélyezett létszámáról szóló 41.SZ/2020.
(III. 24.) OBHE határozat 1. és 3. pontját:

12.SZ/2021. (II. 16.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
Szervezeti és Működési Szabályzata
jóváhagyásáról

1.

Kúriai bírói létszám:
1.8. kúriai bíró: 59 fő
Bírói létszám mindösszesen: 114 fő

A Budapest Környéki Törvényszék 2020. december
12. napján, 2020.El.I.D.1/21. számon benyújtott
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyom.

3. Fentiek alapján a Kúria engedélyezett
létszámát 372 főben határozom meg.

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

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

13.SZ/2021. (II. 23.) OBHE határozat
a Kaposvári Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről

15.SZ/2021. (II. 25.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
területén egy bírósági ügyintézői álláshely
rendszeresítéséről és a Budapest Környéki
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 76.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Budapest Környéki
Törvényszék területén 2021. március 1-jei hatállyal
egy bírósági ügyintézői álláshelyet rendszeresítek.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
március 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 76.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 2. és 3. pontját:

14.SZ/2021. (II. 24.) OBHE határozat
a Kúrián egy kúriai bírói álláshely
rendszeresítéséről és a Kúria
engedélyezett létszámáról szóló
41.SZ/2020. (III. 24.) OBHE határozat
módosításáról

2.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.5. bírósági ügyintéző: 72 fő
Igazságügyi
alkalmazotti
mindösszesen: 753 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Kúrián 2021.
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A
Budapest
Környéki
Törvényszék
engedélyezett létszáma 1040 fő.

pontjában írt jogköröm alapján a Szegedi
Törvényszék területén 2021. március 1-jei hatállyal
két járásbírósági bírói (84. és 96. számú) álláshelyet
megszüntetek.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
március 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Szegedi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 87.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. és 3.
pontját:

16.SZ/2021. (II. 26.) OBHE határozat
a Szegedi Ítélőtáblán egy bírósági titkári
álláshely rendszeresítéséről és a Szegedi
Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
99.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

1.

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 48 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 56 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Szegedi Ítélőtáblán
2021. március 1-jei hatállyal egy bírósági titkári
álláshelyet rendszeresítek.

Bírói létszám mindösszesen: 111 fő
3.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.2. bírósági titkár: 8 fő
Igazságügyi
alkalmazotti
mindösszesen: 46 fő

3.

A Szegedi Ítélőtábla
létszáma 70 fő.

A Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszáma 462 fő.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
március 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
99.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. és 3. pontját:
2.

Bírói létszám:

létszám

engedélyezett

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

17.SZ/2021. (II. 26.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék területén két
járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről és a Szegedi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 87.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
13/2021. (II. 3.) OBT határozat
a bírósági határozatok anonimizálásával
és közzétételével kapcsolatban a
bíróságokra háruló feladatok
végrehajtásáról szóló OBH utasításának
tervezetéről

16/2021. (II. 3.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról
Az Országos Bírói Tanács a 2021. február 3. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.

Az Országos Bírói Tanács a bírósági határozatok
anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a
bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló
OBH utasítás tervezetét nem támogatja.

Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

17/2021. (II. 9.) OBT határozat
munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés mellőzéséről

14/2021. (II. 3.) OBT határozat
munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés mellőzéséről

Az Országos Bírói Tanács dr. Farkas László Péter
bírónak, a Szekszárdi Törvényszék tanácselnökének
a kérelmére a munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítést mellőzi.

Az Országos Bírói Tanács dr. Balla Lajos, Debreceni
Ítélőtábla elnökének a kérelmére a felmondási időre
járó munkavégzési kötelezettség alóli mentesítését
mellőzi.

Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

18/2021. (II. 17.) OBT határozat
a Szolgálati Bíróságok ügyrendjének
jóváhagyásáról

15/2021. (II. 3.) OBT határozat
a Battonyai Járásbíróság elnökének újbóli
kinevezéséhez való hozzájárulás tárgyában

Az Országos Bírói Tanács a Szolgálati Bíróságok
ügyrendjét jóváhagyja és azt a központi honlapon
közzéteszi.
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács a Battonyai Járásbíróság
elnökének újbóli kinevezéséhez nem járul hozzá.
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az ügyrend módosított mellékleteit a Bírósági Közlöny
melléklete tartalmazza.
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SZEMÉLYI RÉSZ

SZEMÉLYI RÉSZ
dr. Rózsa Ágnes Katalint, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót,

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

2021. július 16-ai hatállyal

Magyarország köztársasági elnöke

nyugállományba
figyelemmel

dr. Etter Kálmánt, a Pesti Központi Kerületi Bírósági
bíráját

helyezés

iránti

kérelmére

bírói tisztségéből felmentette.

2021. január 31-ei hatállyal,

Dr. Ágoston Eszter Ildikót, a Szegedi Törvényszék
bíráját,

dr. Csák Csillát, a Győri Ítélőtábla bíráját
2021. március 12-ei hatállyal,

dr. Bársony Tamást, a Kecskeméti Járásbíróság
bíráját,

dr. Puskás Csillát, az Egri Járásbíróság bíráját

dr. Dallosné dr. Farkas Edinát, a Nyíregyházi
Járásbíróság bíráját,

2021. április 15-ei hatállyal
lemondására figyelemmel

dr. Deák Etelkát, a Dunaújvárosi Járásbíróság bíráját,

dr. Kovács Csaba Róbertet, a Pécsi Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót

Huszárné dr. Czap Saroltát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,

2021. június 10-ei hatállyal,

dr. Karácsonyi Katalint, a Szegedi Törvényszék
bíráját,

Kruppáné dr. Löki Annát, a Kisvárdai Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót

Keléné dr. Kármán Csillát, a Nagykátai Járásbíróság
bíráját,

2021. július 3-ai hatállyal,

dr. Kiss Renátát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

dr. Ferenczné dr. Böröcz Évát, a Veszprémi
Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót

dr. Molnár Mária Juliannát, a Szegedi Törvényszék
bíráját,

2021. július 9-ei hatállyal,
dr. Baloginé dr. Faiszt Juditot, a Kúria tanácselnökét

dr. Nagy Szabinát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

2021. augusztus 6-ai hatállyal,

Nagyné dr. Hokstok Kingát, a Győri Törvényszék
bíráját,

dr. Bucskó Istvánt, a Nyíregyházi Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót,

dr. Nobilis Gergely Bernátot, az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bírót,

Némethné dr. Sebestyén Atalát, a Keszthelyi
Járásbírósági bíráját, címzetes törvényszéki bírót

dr. Pap Márkot, a Keszthelyi Járásbíróság bíráját,

2021. augusztus 22-ei hatállyal,

dr. Pálfay Szilárdot, a Győri Törvényszék bíráját,

dr. Sághy Máriát, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét

dr. Petrás Roland Károlyt, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,

2021. augusztus 23-ai hatállyal
a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel
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dr. Szabó Imre Gergelyt, a Gödöllői Járásbíróság
bíráját,

megelőző
szolgálati
helyére,
a
Komlói
Járásbíróságra bírói munkakörbe beosztom.

dr. Szecskó Adriennt, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,

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

Takácsné dr. Pető Juditot, a Szegedi Törvényszék
bíráját,
Taralikné
dr.
Dajka
Zsuzsannát,
Mosonmagyaróvári Járásbíróság bíráját,

25.E/2021. (II.4.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

a

2021. február 1. napjától,

Dr. Czédli Gergőt, a Szegedi Járásbíróság bíráját, a
Szegedi Törvényszék elnökének kezdeményezésére
- a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság elnökévé
történő kinevezésére tekintettel -, a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján 2021.
február
5.
napjától
a
Hódmezővásárhelyi
Járásbíróságra áthelyezem.

dr. Pecze Balázst, a Pécsi Törvényszék bíráját,
2021. február 12. napjától,
dr. Bencze-Bózsár Stellát, a Budapesti IV. és XV.
Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Csatár Miklós Imrét, a Győri Járásbíróság bíráját,

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

dr. Kern Viktóriát, a Kaposvári Járásbíróság bíráját,
dr. Rácz Gyöngyvér
Járásbíróság bíráját,

Gabriellát,

dr. Répássy Andrea
Járásbíróság bíráját

Katalint,

a

a

Szegedi

26.E/2021. (II. 4.) OBHE határozat
2021. február hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről

Dunakeszi

2021. február 15. napjától határozatlan időtartamra
bíróvá kinevezte.

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. Ábel Kornélnak, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökének 2021. január 1.
napjától,
- dr. Böröcz Ibolya Klárának, a Kaposvári
Törvényszék tanácselnökének 2021. február 1.
napjától,
- dr. Benedek Juditnak, a Fővárosi Törvényszék
bírájának 2021. február 15. napjától
címzetes táblabíró címet adományozok.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

24.E/2021. (II. 3.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszűnéséről és a
Komlói Járásbíróságra történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1)
bekezdése alapján dr. Sámik Beáta Andrea, az
Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztása - a határozott idő lejártával - 2021.
február 14. napjával megszűnik, erre tekintettel
2021. február 15. napjától a hivatali tevékenységét

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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27.E/2021. (II.8.) OBHE számú határozat
az Egri Törvényszék elnökhelyettesi
álláshelyére kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

elnökének 17/2014 (XII.23.) OBH utasításon alapuló
iratkezelési feladatok közvetlen irányítását és
felügyeletét.
Az iratkezelési szabályzat 190/N. § (1) bekezdése
szerint a befejezett ügyek iratait az irattári tervre
vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával az
irattárban kell őrizni.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 133. § (1) bekezdésére
figyelemmel az Egri Törvényszék elnökhelyettesi
álláshelyére a Bírósági Közlöny 2020. évi 7-8.
számában a 330.E/2020. (VIII.31.) OBHE határozattal
kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

A fenti előírások érvényesülésével kapcsolatban az
állapítható
meg,
hogy
a
törvényszék
elnökhelyettese az SZMSZ és az iratkezelési
szabályzat alapján rá háruló feladatoknak nem
teljeskörűen tett eleget. Az Integrált Bírósági
Informatikai Rendszer adatai szerint 2020. október
31. napján számos, akár évtizedek óta befejezett
ügy esetében nem került sor az iratok irattárba
helyezésére – vagy az irattárba helyezés megfelelő
adminisztrálása nem történt meg – így az
elektronikus lajstrom adataiból az a következtetés
vonható le, hogy ezen ügyiratok az eljáró bírói
tanácsnál vannak akár évtizedek óta.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Egri
Törvényszék
elnökhelyettesi
álláshelyére
a
330.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 – az Egri Törvényszék 2014.
november 1. napjától hat évi időtartamra kinevezett
elnökhelyettese – nyújtott be pályaművet. A
pályázóról
a
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 131. § b) pontja alapján az Egri
Törvényszék összbírói értekezlete 2020. október 14.
napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított és a pályázót támogatta. Az OBH elnöke
a pályázót 2021. január 6. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdésére figyelemmel meghallgatta.

A törvényszék, illetve az egyes járásbíróságok
lajstromkönyvei az alábbiak szerint tartalmaznak
olyan befejezett ügyeket, amelyek irattározása tehát
vagy egyáltalán nem történt meg, vagy miután az
irattározást követően az iratok ismételten
bemutatásra kerültek az eljáró bírói tanácsnak, nem
kerültek vissza az irattárba:
a
törvényszék
„Pk.”
megnevezésű
lajstromkönyve 4 db olyan ügyet tartalmaz,
amelyek iratai 4-15 éve az érintett bírói
tanácsoknál vannak,
a
törvényszék
„Közigazgatási”
megnevezésű lajstromkönyve 4 db olyan
ügyet tartalmaz, amelyek iratai 8-12 éve az
érintett bírói tanácsoknál vannak,
a
törvényszék
„Végrehajtási
ügyek”
megnevezésű lajstromkönyve 2 db olyan
ügyet tartalmaz, amelyek iratai 2 éve az
érintett bírói tanácsoknál vannak,
az
Egri
Járásbíróság
„Vh
ügyek”
megnevezésű lajstromkönyve 1 db olyan
ügyet tartalmaz, amelynek iratai 6 éve az
érintett bírói tanácsnál vannak,
az
Egri
Járásbíróság
„P-G
ügyek”
megnevezésű lajstromkönyve 3 db olyan
ügyet tartalmaz, amelyek iratai 9-24 éve az
érintett bírói tanácsoknál vannak,
a Füzesabonyi Járásbíróság „PK-GPK ügyek”
megnevezésű lajstromkönyve 5 db olyan
ügyet tartalmaz, amelyek iratai 8-16 éve az
érintett bírói tanácsoknál vannak,

Mivel a pályázó 2014. november 1. napja és 2020.
október 31. napja között az Egri Törvényszék
elnökhelyettese volt, a pályázat elbírálása során
figyelembe kellett venni ezen időszakban bírósági
vezetőként végzett igazgatási tevékenységét is.
Az OBH elnökének a bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014 (XII.23.) OBH
utasításának
(a
továbbiakban:
iratkezelési
szabályzat) 8. § (1) bekezdése szerint a bíróság
iratkezelési feladatainak közvetlen irányítását és
felügyeletét az adott bíróság elnöke – a
törvényszékek esetében az illetékességi területén
működő járásbíróságok felügyeletére is kiterjedően
– gyakorolja, azzal, hogy a bíróság elnöke e feladat
ellátásával másik bírósági vezetőt is megbízhat.
Az Egri Törvényszék 2019.El.I.D.4/3. számú
Szervezeti és Működési Szabályzatának (a
továbbiakban: SZMSZ) 63. § (2) bekezdése szerint az
Egri Törvényszék elnöke állandó jelleggel a
törvényszék elnökhelyettesére ruházta az OBH
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a Gyöngyösi Járásbíróság „P-G ügyek”
megnevezésű lajstromkönyve 20 db olyan
ügyet tartalmaz, amelyek iratai 2-14 éve az
érintett bírói tanácsoknál vannak,
a Gyöngyösi Járásbíróság „PK-GPK ügyek”
megnevezésű lajstromkönyve 57 db olyan
ügyet tartalmaz, amelyek iratai 4-18 éve az
érintett bírói tanácsoknál vannak,
a Hatvani Járásbíróság „P-G ügyek”
megnevezésű lajstromkönyve 1 db olyan
ügyet tartalmaz, amelynek iratai 3 éve az
érintett bírói tanácsnál vannak,
a Hatvani Járásbíróság „PK-GPK ügyek”
megnevezésű lajstromkönyve 2 db olyan
ügyet tartalmaz, amelyek iratai 4-5 éve az
érintett bírói tanácsoknál vannak,
a Hevesi Járásbíróság „P-G ügyek”
megnevezésű lajstromkönyve 8 db olyan
ügyet tartalmaz, amelyek iratai 2-13 éve az
érintett bírói tanácsoknál vannak,
a Hevesi Járásbíróság „PK-GPK ügyek”
megnevezésű lajstromkönyve 57 db olyan
ügyet tartalmaz, amelyek iratai 7-15 éve az
érintett bírói tanácsoknál vannak,

ez a szám már 150 db volt (az összesen folyamatban
volt 5035 db ügy 3%-a).
Mindezek arra engednek következtetni, hogy a
törvényszék vezetői a folyamatosan javuló
ügyforgalmi helyzetben a rendelkezésükre álló
igazgatási eszközökkel nem alakították ki és nem
tartották fenn az ügyek időszerű elbírálásának
feltételrendszerét. Erre utal az is, hogy a két éven
túli ügyek számának növekedése a 2020-as évben is
folytatódott: 2020. december végén a két éven túli
ügyek száma az Egri Törvényszéken már 168 db volt.
Az Egri Törvényszék ítélkezésének időszerűsége
tehát csak úgy biztosítható, ha az eddig e körben
alkalmazott igazgatási módszerek felülvizsgálatra
kerülnek.
Összességében
tehát
egyrészt
komoly
hiányosságok tapasztalhatók egy, a törvényszék
elnökhelyettese által közvetlenül felügyelt területen,
másrészt az ítélkezés időszerűségének általános
helyzete is arra utal, hogy a törvényszék
felsővezetését érintő személyi változásokra van
szükség ahhoz, hogy az Egri Törvényszék igazgatásiítélkezési folyamataiban javulás következzen be.

A fenti – akár valós, akár adminisztratív –
mulasztások okán sérült az iratkezelési szabályzat 1.
§ (1) bekezdésében meghatározott azon cél, hogy a
bírósági iratok holléte pontosan megállapítható, az
iratok biztonságos őrzése, irattározása, selejtezése
és levéltárba átadása pedig biztosított legyen.

Mindezek alapján a Bszi. 133. § (1) bekezdésére
figyelemmel
a
pályázatot
eredménytelenné
nyilvánítottam és egyidejűleg – külön határozatban
– intézkedem a pályázat ismételt kiírása iránt.

Ezen túlmenően rögzítendő, hogy az OBH elnöke az
Egri Törvényszék elnöki álláshelyére kiírt pályázatot
a 388.E./2020. (X.19.) számú határozatával
eredménytelenné
nyilvánította.
A
határozat
indokolásában az Egri Törvényszék ügyforgalmi
helyzete tekintetében tett megállapítások jelen
pályázat vonatkozásában is irányadóak:
bár az ügyérkezés az Egri Törvényszéken
lényegében 2013 óta folyamatosan
csökken (a 2019. évi ügyérkezés csupán
73%-a a 2013. évinek),
ezzel a trenddel lényegileg egybevágóan a
folyamatban maradt ügyek száma is (2015
óta egyértelműen) csökkenő tendenciát
mutat,
azonban a két éven túli ügyek száma 2015
óta lényegében számszerűen is növekszik,
arányuk a folyamatban maradt ügyeken
belül pedig rendszerűen emelkedik.

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

29.E/2021. (II. 9.) OBHE határozat
bírók Győri Törvényszékre történő
kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése
alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának
biztosítása érdekében
dr. Molnár Andrea Mercedest, a Győri
Ítélőtábla elnökhelyettesét,
dr. Lezsák Józsefet, a Győri Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét,
dr. Zámbó Tamást, a Győri Ítélőtábla
tanácselnökét,

Míg 2015-ben a két éven túli ügyek száma az Egri
Törvényszéken 129 db volt (az összesen
folyamatban volt 6473 db ügy 2%-a), addig 2019-ben

12

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2021/2. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

33.E/2021. (II. 15.) OBHE határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról

dr. Sarmon Hedvig Zsuzsannát,
dr. Szabó Pétert és
dr. Szalay Róbertet, a Győri Ítélőtábla bíráit
hozzájárulásukkal, eredeti ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett - 2021. március 1. napjától 2021.
december 31. napjáig - a Győri Törvényszékre
kirendelem.

Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
42/A. § (1) és (2) bekezdés alapján dr. Vadkerti
Margit Anikó Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár hivatali beosztását 2021. március 1.
napjától 2021. augusztus 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra meghosszabbítom.

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

30.E/2021. (II. 9.) OBHE határozat
munkaügyi ügyekben eljáró bírák
kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (Bjt.) 30. § (1a) bekezdése alapján,
a Szegedi Ítélőtábla elnökének javaslatára
dr. Béri Andrást,
dr. Gaálné dr. Jobbágy Ildikót, a Szegedi
Ítélőtábla tanácselnökeit,
dr. Dobler Lászlót,
dr. Lengyel Nóra Tímeát és
dr. Tolna Andrást, a Szegedi Ítélőtábla bíráit
hozzájárulásukkal, 2021. március 1. napjától
munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

34.E/2021. (II. 16.) OBHE határozat
az európai jogi szaktanácsadók
koordinátora megbízásáról
Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló
9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 15. § (1) bekezdése
alapján dr. Osztovits András Mihályt, a Kúria bíráját
megbízom az európai jogi szaktanácsadói hálózat
koordinátori feladatainak ellátásával a 2021.
március 1. napjától 2024. február 29. napjáig terjedő
időtartamra.

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

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

32.E/2021. (II. 11.) OBHE határozat
munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről

35.E/2021. (II. 16.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1a) bekezdése alapján - a
Veszprémi Törvényszék elnökének javaslatára
dr. Kerékgyártó-Minda Mária Juditot, a Veszprémi
Törvényszék bíráját hozzájárulásával, 2021. február
15. napjától munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá
kijelölöm.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.
§ (4) bekezdése alapján – a Szegedi Törvényszék
elnökének javaslatára – dr. Czédli Gergőt, a
Hódmezővásárhelyi
Járásbíróság
elnökét,
hozzájárulásával, 2021. február 22. 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
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36.E/2021. (II. 16.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

- 2021. március 1. napjától 2021. december 31.
napjáig - a Győri Ítélőtáblára kirendelem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Pallagi Istvánt, az Ózdi Járásbíróság bíráját, a
Miskolci Törvényszék elnökének kezdeményezésére
- a Mezőkövesdi Járásbíróság elnökévé történő
kinevezésére tekintettel -, a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján 2021. március 1. napjától a
Mezőkövesdi Járásbíróságra áthelyezem.

42.E/2021. (II. 24.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró és bírósági titkár kijelölésének
megszüntetéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 30. §
(7) bekezdése alapján
- dr. Móroczné dr. Simon Angéla Magdolna, a
Hajdúszoboszlói Járásbíróság elnöke,
- dr. Komlóssi Zsuzsanna Fruzsina, a Debreceni
Járásbíróság elnökhelyettese,
- dr. Birizdó Katalin, a Berettyóújfalui Járásbíróság
bírája
- dr. Burai Judit Cintia,
- Csirmazné dr. Seres Mariann Magdolna és
- dr. Tóth Ágoston, a Debreceni Járásbíróság bírája,
valamint
- dr. Görömbei Sándor, a Berettyóújfalui
Járásbíróság bírósági titkára
bírósági közvetítői kijelölését – a Debreceni
Törvényszék elnökének indítványára – 2021. február
28. napjával megszüntetem.

37.E/2021. (II. 16.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkár beosztásának
megszűnéséről és a Szegedi Ítélőtáblára
történő beosztásáról
Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §
(4) és (5) bekezdései alapján dr. Gál Andor Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali
beosztását - kérelmére - 2021. február 28. napjával
megszüntetem és 2021. március 1. napjától a
hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére,
a Szegedi Ítélőtáblára beosztom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

41.E/2021. (II. 23.) OBHE határozat
bíró Győri Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

45.E/2021. (III.1.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5)
bekezdése
alapján,
szakmai
fejlődésének
elősegítése érdekében dr. Bors Szilviát, a Győri
Törvényszék bíráját hozzájárulásával, eredeti
ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.
§ (4) bekezdése alapján – a Nyíregyházi Törvényszék
elnökhelyettesének javaslatára – dr. Stál Józsefet, a
Nyíregyházi Törvényszék bíráját, hozzájárulásával,
2021. március 10. napjától fiatalkorú elleni
büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A Kaposvári Törvényszék elnökének
döntése

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

A Kaposvári Törvényszék elnöke kinevezte
Dr. Böröcz Ibolya Klárát és
Dr. Korvicska Attilát, a Kaposvári Törvényszék bíráit

A Kúria elnökének döntései

2021. február 1. napjától határozatlan időre a
Kaposvári Törvényszék tanácselnökének.

A Kúria elnöke kinevezte
Dr. Gyarmathy Juditot, a Kúria bíráját 2021. február
1. napjától – elnöki megbízatása időtartamára – a
Kúria főtitkárának.

A Kecskeméti Törvényszék elnökének
döntései

Dr. Suba Ildikót, a Kúria bíráját 2021. február 1.
napjától – elnöki megbízatása időtartamára – a
Kúria főtitkár-helyettesének.

A Kecskeméti Törvényszék elnöke kinevezte
Dr. Perlaki Adriennt, a Kunszentmiklósi Járásbíróság
bíráját 2021. február 15. napjától 2027. február 14.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra
a
Kunszentmiklósi Járásbíróság elnökének.

A Fővárosi Törvényszék elnökének
döntései
A Fővárosi Törvényszék elnöke kinevezte

Dr. Sallay Sándor Györgyöt, a Kiskunhalasi
Járásbíróság bíráját 2021. február 15. napjától 2027.
február 14. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Kiskunhalasi Járásbíróság elnökhelyettesének.

Dr. Szőke Máriát, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2021. február 1. napjától 2027. január 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Fővárosi
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiuma
kollégiumvezető-helyettesének.
Dr. Bőke Katalin Erzsébetet,
Dr. Dudás Dóra Virágot,
Dr. Fábián Juditot,
Dr. Németh Andreát és
Dr. Serestyén Katalint, a Fővárosi Törvényszék bíráit

A Miskolci Törvényszék elnökének
döntései
A Miskolci Törvényszék elnöke kinevezte
Dr. Kaáli Évát, a Miskolci Járásbíróság bíráját 2021.
február 1. napjától 2027. január 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra a Miskolci Járásbíróság
csoportvezetőjének.

2021. március 1. napjától határozatlan időre a
Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumába
tanácselnöknek.
Dr. Gondán-Evetovits Andreát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját 2021. február 1. napjától 2027.
január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Budai Központi Kerületi Bíróság Családjogi Csoport
csoportvezetőjének.

Dr. Pallagi Istvánt, az Ózdi Járásbíróság bíráját 2021.
március 1. napjától 2027. február 28. napjáig terjedő
határozott időtartamra a Mezőkövesdi Járásbíróság
elnökének.

Dr. Márkus Esztert, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság bíráját 2021. március 1. napjától 2027.
február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság csoportvezetőhelyettesének.

A Pécsi Törvényszék elnökének döntései
A Pécsi Törvényszék elnöke kinevezte
Dr. Bence Krisztinát, a Pécsi Járásbíróság
elnökhelyettesét 2021. január 1. napjától 2026.
december
31.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra a Pécsi Törvényszék Polgári-GazdaságiKözigazgatási-Munkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezető-helyettesének.
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szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén,
valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői
tisztséget csak határozatlan időre kinevezett bíró
tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság
elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági
vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal
nevezhető ki. Ha az elnök és az elnökhelyettes
ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői
állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.
A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági
vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e
törvény
vagy
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem
rendelkezik. A pályázatot a pályázat kiírójához 3
példányban kell benyújtani.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott
pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével –
tartalmaznia kell:
− pályaművet, amely a pályázónak a
megpályázott tisztségtől függően a
bíróság, a kollégium, illetve a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú
terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól,
− hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre
jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és
kezelje.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az
alábbi
érintett
bíróságra
vonatkozó
dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
− szervezeti és működési szabályzat,
− éves munkaterve és annak melléklete,
− a működési költségekre rendelkezésre álló
éves költségvetési juttatással kapcsolatos
irányszámok,
− a bíróságra vonatkozó, valamint az
országos ügyforgalmi és statisztikai
adatok,
− a bírósági és az országos engedélyezett,
tényleges bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámadatok,
− az elnök összbírói értekezletre készített
tájékoztatója.
Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői
pályázatokra az e törvényben nem szabályozott
kérdésekben
a
bírák
jogállásáról
és

Dr. Schmidt Zsoltot, a Pécsi Járásbíróság
fogalmazóját
2021.
február
15.
napjától
határozatlan időre a Pécsi Járásbíróságra és
Dr. Wilhelm Ágnest, a Mohácsi Járásbíróság
fogalmazóját
2021.
február
15.
napjától
határozatlan időre a Siklósi Járásbíróságra
bírósági titkárnak.

A Szegedi Törvényszék elnökének döntése
A Szegedi Törvényszék elnöke kinevezte
Dr. Czédli Gergőt, a Szegedi Járásbíróság bíráját
2021. február 5. napjától 2027. február 4. napjáig
terjedő
határozott
időtartamra
a
Hódmezővásárhelyi Járásbíróság elnökének.

A Székesfehérvári Törvényszék elnökének
döntése
A Székesfehérvári Törvényszék elnöke kinevezte
Dr. Varga Noémi Szilvia, a Székesfehérvári
Járásbíróság bíráját 2021. február 1. napjától 2027.
január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási
Csoportja csoportvezetőjének.

A Veszprémi Törvényszék elnökének
döntése
A Veszprémi Törvényszék elnöke kinevezte
Dr. Stettler Noémi Ajnát, a Veszprémi Törvényszék
bíráját 2021. március 1. napjától határozatlan időre
a
Veszprémi
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiumába tanácselnöknek.

PÁLYÁZATOK

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek
bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó
jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról
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javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások
pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell.

•
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.

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,

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
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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 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. április 6.
napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye: Országos Bírósági
Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16.,
I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

38.E/2021. (II. 19.) OBHE határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék elnöki
állásának pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

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

28.E/2021. (II. 9.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Egri
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
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a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. április 6.
napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye: Országos Bírósági
Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16.,
I. emelet 111.).

40.E/2021. (II. 19.) OBHE határozat
a Szolnoki Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

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

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

39.E/2021. (II. 19.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Gyulai
Törvényszék elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. április 6.
napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye: Országos Bírósági
Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16.,
I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. április 6.
napja 16.00 óra.
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46.E/2021. (III. 2.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Szegedi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

48.E/2021. (III. 2.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

A Szegedi Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
járásbírósági bírói (92. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

A Kúrián egy közigazgatási ügyszakos kúriai bírói
(Közigazgatási Kollégium 76. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a gyülekezési
jog magas szintű ismerete, a gyülekezéssel
kapcsolatos hatósági eljárásokban, szabályozásban
szerzett tapasztalat.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. április 6. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Járásbíróság Elnöki Titkársága
Szeged, Széchenyi tér 4.)

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

(6720

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. március 29. napja 16.00 óra.

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

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

47.E/2021. (III. 2.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Szegedi Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Szegedi Törvényszéken egy büntető ügyszakos
törvényszéki bírói (18. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál
tartamának van jelentősége.

a

bírói

49.E/2021. (III. 2.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

gyakorlat

A Kúrián egy közigazgatási ügyszakos kúriai bírói
(Közigazgatási Kollégium 80. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. április 6. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki Titkársága
Szeged, Széchenyi tér 4.)

A pályázat
elbírálásánál előnyt jelent a
társadalombiztosítási, munkaügyi hatósági és
közszolgálati ügyekben szerzett ítélkezési gyakorlat,
illetve e jogterületek magas szintű elméleti-szakmai
ismerete és közszolgálati ügyekben a másodfokú
fellebbviteli gyakorlat.

(6720

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

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. március 29. napja 16.00 óra.
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A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

2021. március 29. napja 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

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

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

50.E/2021. (III. 2.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

52.E/2021. (III. 2.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

A Kúrián egy közigazgatási ügyszakos kúriai bírói
(Közigazgatási Kollégium 94. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A Kúrián egy közigazgatási ügyszakos kúriai bírói
(Közigazgatási Kollégium 73. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a közszolgálati
perekben szerzett hosszabb fellebbviteli gyakorlat,
valamint a társadalombiztosítási szakterületen és a
munkaügyi hatósági ügyekben szerzett ítélkezési
gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a közigazgatási
perekben szerzett fellebbviteli gyakorlat.
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 29. napja 16.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. március 29. napja 16.00 óra.

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

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

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

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

53.E/2021. (III. 2.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

51.E/2021. (III. 2.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

A Kúrián egy közigazgatási ügyszakos kúriai bírói
(Közigazgatási Kollégium 67. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A Kúrián egy közigazgatási ügyszakos kúriai bírói
(Közigazgatási Kollégium 74. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a közigazgatási
perekben szerzett fellebbviteli gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a közigazgatási
perekben szerzett fellebbviteli gyakorlat.

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:

A pályázat beérkezésének határideje:
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2021. március 29. napja 16.00 óra.

szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van
jelentősége.

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

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.

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

54.E/2021. (III. 2.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

A jelentkező a pályázathoz csatolja részletes
szakmai önéletrajzát és pályaművet.

A Kúrián egy közigazgatási ügyszakos kúriai bírói
(Közigazgatási Kollégium 66. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a közigazgatási
perekben szerzett fellebbviteli gyakorlat.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. március 29. napja 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Fővárosi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Pesti Központi Kerületi Bíróság
egy büntető ügyszakos csoportvezetőhelyettesi bírói (307. számú) álláshely
betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. április 6. napja.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a tényleges működési
gyakorlat tartamának, valamint a bírósági

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

−
−
−
képzés.

Pályázat a Mosonmagyaróvári Járásbíróság
elnöki (33. számú) álláshelyének
betöltésére

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

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

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 pályázat beadásának helye:
Győri Törvényszék elnöke (9021 Győr, Szent István
u. 6.).

A Kaposvári Törvényszék 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 Kaposvári Törvényszék
polgári kollégiumvezető-helyettesi
(14. 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. Előnyt
jelent a polgári, gazdasági vagy munkaügyi
ügyekben szerzett legalább 5 éves bírói gyakorlat,
valamint igazgatási tapasztalat.

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

A 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,
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− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Kaposvári Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a Kaposvári Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Kaposvári Törvényszék előtt álló rövid- és
hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
− tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
− bírósági integritás,
− bírósághoz való hozzáférés,
− képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. április 15. napja.
A pályázat beadásának helye:
Kaposvári Törvényszék elnöke (7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zs. u. 3.).

A Miskolci Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

Pályázat az Encsi Járásbíróság elnöki (48.
számú) álláshelyének betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. május 31. napja.

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 pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Kabinet (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.)

Pályázat a Szerencsi Járásbíróság elnöki
(53. számú) álláshelyének betöltésére

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

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.
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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 Tatabányai Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Komáromi Járásbíróság elnöki
(30. számú) álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának és a korábban szerzett
igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja részletes
szakmai önéletrajzát és pályaművet.

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
Tatabányai Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a Tatabányai Törvényszék elnöke által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Tatabányai 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,

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Miskolci
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
−
a
Miskolci
Törvényszék
elnöke
által
megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
− a Miskolci Törvényszék előtt álló rövid- és
hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
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. május 31. napja.
A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Kabinet (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.)
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bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázatot a Kúria elnökéhez, a Kúria
Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályára
(1055 Budapest, Markó u. 16.) kell benyújtani.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. április 15. napja.
A pályázat beadásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki
Tatabánya, Komáromi u. 4.)

Iroda

KÖZLEMÉNYEK

(2800

Bírósági igazolvány érvénytelenítése
Hadasné dr. Golyán Judit, a Budapesti XVIII. és XIX.
Kerületi Bíróság elnökhelyettese az AB 202729
számú,
dr. Gáspár Kinga, a Kaposvári Járásbíróság bírája az
AA 114147 számú,
dr. Krizsán Ágnes, a Ráckevei Járásbíróság
nyugalmazott bírája az AA 113708 számú
igazolványa elveszett.

Egyéb pályázat

A Kúria elnöke által kiírt pályázat

Pályázat a Kúria Elnöki Kabinet
főosztályvezetői (kabinetfőnöki)
tisztségének betöltésére

Az igazolványok érvénytelenek.

Az álláshelyre pályázhat, aki
• megfelel
az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11. § (2)
bekezdésében foglalt feltételeknek,
• az Iasz. 11/A. §-a alapján igazolja a
kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket,
valamint hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt
a tényt, hogy az Iasz. 11. §-ának (4) és (5)
bekezdésében meghatározott körülmények
vele szemben nem állnak fenn. (Amennyiben a
pályázónak igazságügyi szolgálati jogviszonya
fennáll,
hatósági
erkölcsi
bizonyítvány
benyújtása nem szükséges.),
• jogász egyetemi diplomával, jogi szakvizsgával
és okirattal igazolt magas szintű nyelvtudással
rendelkezik.
A
kutatásszervezési
tapasztalat,
valamint
tudományos tevékenység előnyt jelent.
A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai
önéletrajzát és a képesítését igazoló okiratokat.
Az illetmény megállapításánál az Iasz. rendelkezései
az irányadóak.
A pályázat beérkezésének határideje: 2021. március
26. napja 16.00 óra.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének
időpontjában kell teljesülniük, a hiányosan, vagy
késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat
kiírója elutasítja.
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