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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
eljárásban hozott határozatok, civil és egyéb,
cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásba
vételi eljárása, valamint az ezekkel a szervezetekkel
szemben lefolytatott törvényességi felügyeleti
eljárás során hozott határozatok anonimizálására.

SZABÁLYZAT

4/2021. (III. 12.) OBH utasítás
a bírósági határozatok anonimizálásával
és közzétételével kapcsolatban a
bíróságokra háruló feladatok
végrehajtásáról

3. § [Értelmező rendelkezések]
(1) E szabályzat alkalmazásában
1. anonimizálás: a dokumentumban az eljárással
érintett személy azonosítását lehetővé tevő
személyes és egyéb védett adatok eltávolítása vagy
az azonosítást megakadályozó adatokra cserélése ide nem értve a törvényben az anonimizálás alól
kivett adatokat -, továbbá a határozathoz
kapcsolódó metaadatok rögzítése;
2. anonimizálási szerepkörök: az anonimizálás
folyamatában
közreműködő
személyek
jogosultságainak és feladatainak összessége
(anonimizáló, jóváhagyó stb.) az ÍTR-ben;
3. BHGY: a Bírósági Határozatok Gyűjteménye - a
törvényi rendelkezéseknek és e szabályzat
rendelkezéseinek megfelelően anonimizált bírósági
határozatok digitális formátumú gyűjteménye,
amely bárki számára azonos feltételek mellett,
személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen,
díjmentesen, elektronikusan elérhető a bíróságok
központi honlapján;
4. BHT: Belső Határozattár - a törvényi
rendelkezéseknek és e szabályzat rendelkezéseinek
megfelelően anonimizált bírósági határozatok
digitális formátumú gyűjteménye, amely az ÍTR-ben
a bírósági felhasználók számára elektronikusan
hozzáférhető;
5. BIIR: a Bírósági Integrált Információs Rendszer,
amely a bírósági ügyviteli,
ítélkezési
és
döntéshozatali folyamatok támogatására használt
alkalmazásokat
és
adatbázisokat
összefogó
informatikai szakrendszer;
6. BIR-O: a bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás
10. §-ában meghatározott informatikai alkalmazás;
7. bírósági határozatszerkesztő: az ÍTR bírósági
határozatok szerkesztését támogató alkalmazása;
8. kapcsolódó határozatok: a felülbíráló bíróság által
egyidejűleg, összekapcsoltan, a Bszi. 163. § (3)
bekezdése szerint közzétett, illetve az e szabályzat
6. § (3) bekezdése szerint hozzáférhetővé tett
határozatok együttese;

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a bírósági határozatok anonimizálásáról és
közzétételéről a következő normatív utasítást adom
ki:
1. Általános rendelkezések
1. § [A szabályzat célja]
Jelen utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja a
bírósági határozatok anonimizálásával, továbbá az
anonimizált határozatoknak a Bírósági Határozatok
Gyűjteményében való közzétételével és a Belső
Határozattárban való hozzáférhetővé tételével
kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok
egységes végrehajtásának biztosítása.
2. § [A szabályzat hatálya]
(1) A szabályzat személyi hatálya a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban: Bszi.) 16. §-ában
meghatározott bíróságokra és az Országos Bírósági
Hivatalra (a továbbiakban: OBH), valamint a
bíróságokkal és az OBH-val szolgálati jogviszonyban
álló bírákra és igazságügyi alkalmazottakra terjed ki.
(2) A szabályzat tárgyi hatálya a bírósági
határozatoknak
a
Bszi.-ben
meghatározott
anonimizálására, az anonimizált határozatok
Bírósági
Határozatok
Gyűjteményében
való
közzétételére és a Belső Határozattárban a bírósági
szervezet részére történő hozzáférhetővé tételére
terjed ki.
(3) A szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki a
cégeljárásban, cégtörvényességi és kényszertörlési
6
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9.
hozzáférhetővé
tétel:
a
törvényi
rendelkezéseknek és e szabályzat rendelkezéseinek
megfelelően anonimizált határozatoknak a BHT-ban
történő elérhetővé tétele a bírósági felhasználók
számára;
10. ÍTR: az Ítélkezést Támogató Rendszer, amely a
határozatok szerkesztésére és anonimizálására, az
elektronikus aktába történő betekintésre és a
KKSZB lekérdezések indítására szolgáló informatikai
alkalmazásokat foglalja magában;
11. KKSZB: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 74. § (3) bekezdés d) pontjában
meghatározott Központi Kormányzati Szolgáltatás
Busz;
12. közzététel: a törvényi rendelkezéseknek és e
szabályzat
rendelkezéseinek
megfelelően
anonimizált
határozatok
BHGY-ben
történő
közzététele;
13.
metaadatok:
a
szereplap,
a
kijelölt
jogszabályhelyek, azok időállapota, kulcsszavak, a
Kúria és az ítélőtábla határozata esetében a tanács
elnöke, illetve a tanács elnökének megbízásából a
tanács tagja által megadott összefoglaló a határozat
elvi tartalmáról, ennek hiányában rövid tartalmáról;
14. minősített adat: a minősített adat védelméről
szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontjában
meghatározott minősített adat;
15. publikáló ablak: az ÍTR-nek az a felülete, amelyen
a jóváhagyott, anonimizált határozatok informatikai
úton a BHGY-ben közzétehetők vagy a BHT-ban
hozzáférhetővé tehetők;
16. szereplap: az ÍTR anonimizáló alkalmazásának
menüpontja, amely az ÍTR-ben megszerkesztett
vagy utólag rögzített határozat anonimizálandó
szövegegységei
(szövegrészei)
és
adatai
tekintetében az ÍTR által automatikusan felajánlott
vagy a felhasználó által szabadon felvett
csereszövegeket tartalmazza;
17. tanács: szignálás alapján az adott ügyben eljáró
tanács, egyesbíró, önálló hatáskörben eljáró titkár,
bírósági ügyintéző vagy végrehajtási ügyintéző;
18. tanács elnöke: a szignálás alapján az adott
ügyben eljáró tanács tanácselnök bírója, az
egyesbíró, az önálló hatáskörben eljáró titkár;
19. védett adat: bármely törvényi rendelkezés által
védett olyan adat, amelynek nyilvánossá válása a
védetté nyilvánításával elismert jogos érdek
sérelmét eredményezheti (különösen banktitok,
orvosi titok, üzleti titok, minősített adat stb.).
(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott, e
szabályzatban alkalmazott fogalmakat a Bszi.-ben
és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 3. §-ában meghatározottak szerint kell
értelmezni.

2. Az anonimizált határozatok Bírósági
Határozatok Gyűjteményében történő
közzététele és azok törlése
4. § [A törvényi kötelezettség alapján közzéteendő
határozatok]
(1) A bírósági határozatokat a Bszi. 163-166. §-ában
foglalt rendelkezések szerint kell közzétenni a
BHGY-ben.
(2) A közzétételt tiltó tényt annak felmerülésekor az
ÍTR-ben az „ügyadatok” fül „megjegyzések”
menüpontjában rögzíteni kell. Ha a tiltást
megalapozó tény megszűnik, az ÍTR-ben ezt is
rögzíteni kell.
5. § [Az anonimizált határozatok BHGY-ből történő
törlése]
(1) Az anonimizált határozatnak a BHGY-ből történő
törlésére irányuló, a Bszi. 166. § (4) bekezdése
szerinti törlési kérelmet, ha azt a kérelmező nem az
OBH elnökénél terjesztette elő, a bíróság
haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja az OBH
elektronikus
eljárásokért
felelős
szervezeti
egységén keresztül az OBH elnökéhez.
(2) A Bszi. 166. § (4) bekezdése szerinti határozat
közzétételétől
számított
egy
éven
belül
előterjesztett törlési kérelem megalapozottsága
esetén az anonimizált határozatnak a BHGY-ből
történő törléséről az OBH elektronikus eljárásokért
felelős
szervezeti
egységének
vezetője
haladéktalanul, legkésőbb a kérelem OBH-ba
érkezését követő öt munkanapon belül, az ÍTR-en
keresztül intézkedik.
3. Az anonimizált határozatok Belső
Határozattárban történő hozzáférhetővé tétele
és annak mellőzése
6. § [A BHT-ban történő hozzáférhetővé tétel]

(1) A BHGY-ben közzétett anonimizált határozatok a
közzététellel
egyidejűleg
a
BHT-ban
is
automatikusan hozzáférhetővé válnak.
(2) Amennyiben a BHGY-ben nem kerül közzétételre
- a bírósági jogalkalmazás elősegítése és
egységesítése érdekében - anonimizált formában a
BHT-ban hozzáférhetővé kell tenni:
a) a Melléklet I. alcímében megjelölt határozatot
felülbíráló vagy hatályon kívül helyező, jogerős vagy
véglegessé vált, másod- és harmadfokú, illetve
felülvizsgálati eljárásban hozott határozatot és
ahhoz kapcsolva, azzal egyidejűleg a felülbírált vagy
hatályon kívül helyezett bírósági és más hatósági
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vagy egyéb szerv által hozott határozatot, illetve
határozatokat (kapcsolódó határozatok),
b) büntető ügyszakban a másodfokon eljáró
törvényszék ítéletét és ügydöntő végzését hatályon
kívül helyező, jogerős vagy véglegessé vált végzést,
illetve a törvényszék hatályon kívül helyező végzését
felülbíráló jogorvoslati eljárásban hozott, jogerős
vagy véglegessé vált határozatot és ezekhez
kapcsolva, egyidejűleg a felülbírált vagy hatályon
kívül helyezett határozatot, illetve határozatokat
(kapcsolódó határozatok).
(3) A (2) bekezdés a)-b) pontjában megjelölt
határozatot - és ahhoz kapcsolva, azzal egyidejűleg
a felülbírált vagy hatályon kívül helyezett bírósági és
más hatósági vagy egyéb szerv által hozott
határozatot, illetve határozatokat - az a bíróság teszi
hozzáférhetővé, amelyik a jogerős vagy véglegessé
vált felülbíráló vagy hatályon kívül helyező
határozatot hozta.

(2) A Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék elnöke
igazgatási jogkörében önállóan szabályozza az
anonimizálás,
az
anonimizált
határozat
jóváhagyása, valamint a közzététel és a
hozzáférhetővé tétel belső munkafolyamatait. A
bíróság elnöke gondoskodik a felhasználók számára
a
feladataikhoz
szükséges
informatikai
jogosultságok biztosításáról, módosításáról vagy
törléséről.
(3) A Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék elnökének
eltérő rendelkezése hiányában
a) a 11. § (2)-(4) bekezdése szerinti adatrögzítést a
kezelőiroda,
b) a határozatok anonimizálását a tanács mellé
beosztott és anonimizálási szerepkörrel rendelkező
igazságügyi
alkalmazott
(a
továbbiakban:
anonimizáló),
c) a megszerkesztett anonimizált határozat
szövegének és metaadatainak jóváhagyását a
határozatot
meghozó
tanács
elnöke
(a
továbbiakban: jóváhagyó)
végzi el.
(4) Egy adott határozat esetében az anonimizáló és
a jóváhagyó nem lehet ugyanaz a személy.
(5) A Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék elnökének
eltérő rendelkezése hiányában az anonimizált
határozatot vagy kapcsolódó határozatokat a
hozzáférhetővé tételt végző bíróság azon
felhasználója teszi hozzáférhetővé BHT-ban, aki az
ezen a bíróságon meghozott határozat anonimizált
szövegét és metaadatait jóváhagyta.

7. § [A hozzáférhetővé tétel mellőzése]
(1) Nem kell anonimizálni és a BHT-ban
hozzáférhetővé tenni a Melléklet II. alcímében
megjelölt határozatokat.
(2) Nem tehetők hozzáférhetővé a BHT-ban azok a
határozatok, amelyek a Bszi. 163. § (2) bekezdés b)c) pontja alapján a BHGY-ben sem tehetők közzé.
8. § [A hozzáférhetővé tétel határideje]
A BHT-ban történő hozzáférhetővé tételt a
hozzáférhetővé tételt végző bíróság határozatának
írásba foglalását követő lehető legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 30 napon belül, vagy ha a
határozat jogerőre emelkedésének vagy véglegessé
válásának időpontja ennél későbbi, a határozat
jogerőre emelkedésétől vagy véglegessé válásától
számított lehető legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 30 napon belül kell elvégezni. Ha a már
hozzáférhetővé tett határozatot kijavítják vagy
kiegészítik, a kijavított vagy kiegészített határozatot
a kijavítás, kiegészítés jelzésével a jogerőre
emelkedésétől vagy véglegessé válásától számított
öt munkanapon belül hozzáférhetővé kell tenni a
BHT-ban.

5. Az anonimizálás, a közzététel és
hozzáférhetővé tétel munkafolyamatai
10. § [Az anonimizálás során törlendő, kicserélendő
adatok]
(1) A bírósági határozatok anonimizálását - mind a
BHGY-ben történő közzététel, mind a BHT-ban
történő hozzáférhetővé tétel esetén - a Bszi. 166. §a rendelkezései szerint kell elvégezni. A
határozatokból törölni kell valamennyi védett
adatot vagy törvényben meghatározott egyéb titkot
tartalmazó részeket, ideértve azt az esetet is, ha a
védett adat az eljárásban félként részt nem vevő
harmadik személyek jogát érinti.
(2) A bíróság az anonimizálás során a személyek
azonosítására szolgáló és a védett adatok helyett az
adatfajta elnevezését alkalmazza helyettesítő
szövegként.
(3) A bíróság az anonimizálás során nem törli a
határozatban esetlegesen szereplő forrásmunkák
megjelölésében feltüntetett személyes adatokat.

4. Az anonimizálást, a közzétételt és a
hozzáférhetővé tételt végző bíróság és az arra
jogosultsággal rendelkező bírósági felhasználó
9. § [Általános szabályok]
(1) A bírósági határozat anonimizálása és az
anonimizált határozat jóváhagyása az adott
határozatot meghozó bíróság feladata.
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11. § [Az anonimizálás előkészítése]

megadott összefoglalót a határozat elvi tartalmáról,
ennek hiányában rövid tartalmáról.
(4) Az anonimizáló az (1)-(3) bekezdés szerinti
feladatainak elvégzését követően továbbítja az ÍTRben az anonimizált határozatot jóváhagyásra.

(1) A határozatok anonimizálását, az anonimizált
határozat jóváhagyását, valamint közzétételét és
hozzáférhetővé tételét az ÍTR-ben működő
anonimizálási
programmal
kell
elvégezni.
Amennyiben az anonimizálandó határozat nem az
ÍTR bírósági határozatszerkesztő programjával
készült
el,
az
anonimizálás
megkezdését
megelőzően az aláírt határozat szövegét a bírósági
határozatszerkesztőben utólagosan rögzíteni kell.
(2) A határozat anonimizálásának megkezdését
megelőzően - az informatikai rendszerek által
felkínált lehetőségek szerint - a BIR-O-ban kezelt
peres és nemperes ügyekhez tartozó valamennyi
adatot teljeskörűen, pontosan, a magyar helyesírás
szabályainak
megfelelően
rögzíteni
kell
a
lajstromban, illetve az ÍTR-ben.
(3) A civilisztikai ügyszakokban az adatrögzítési
kötelezettség különösen a
a) a felperes(ek);
b) az alperes(ek);
c) a jogi vagy nem jogi képviselő(k), az ügygondnok;
d) az egyéb perbeli személyek vagy az eljárás egyéb
résztvevői (pl. tanú, szakértő) és a gondnok
adatainak, valamint
e) a felek és a képviselőik összerendelésének
teljes körű rögzítését jelenti.
(4) A büntető ügyszakban az adatrögzítési
kötelezettség különösen a
a) a terhelt(ek);
b) a védő(k);
c) a bűncselekmény elkövetési helye;
d) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
184. § (2) bekezdése szerinti adatok;
e) a vádló és
f) az eljárásban részt vevő egyéb személyek
adatainak teljes körű rögzítését jelenti.

13. § [Az anonimizált határozat szövegének és
metaadatainak jóváhagyása]
(1)
Az
anonimizáló
által
megszerkesztett
anonimizált határozat szövegét és metaadatait a
BHGY-ben való közzétételt, valamint a BHT-ban
történő hozzáférhetővé tételt megelőzően a
jóváhagyónak jóvá kell hagynia. Közzétételre vagy
hozzáférhetővé tételre kizárólag jóváhagyott
szövegű és metaadatokkal rendelkező anonimizált
határozat kerülhet.
(2) A jóváhagyó a jóváhagyás előtt ellenőrzi a
megszerkesztett anonimizált határozat szövegét és
a metaadatait, valamint a közzététel esetleges
jogszabályi akadályát és ennek a ténynek az ÍTR-ben
történt rögzítését. A jóváhagyó a megszerkesztett
anonimizált határozatot - szükség esetén a
határozat szövegének és metaadatainak általa
történő kijavítását követően - jóváhagyja, vagy az
anonimizálás jóváhagyását megtagadja, és a
határozatot további szerkesztésre visszaküldi az
ÍTR-ben az anonimizálónak további szerkesztésre, a
visszaküldés okának megjelölése mellett. Ha a
jóváhagyó a megszerkesztett anonimizált határozat
szövegét és metaadatait hibátlannak minősíti, az
anonimizált határozatot jóváhagyja.
(3) A jóváhagyott anonimizált határozat megjelenik
a publikáló ablakban, ahonnan közzétehető vagy
hozzáférhetővé tehető.
14. § [Az anonimizált határozat jóváhagyásának
visszavonása]

12. § [Határozatok anonimizálása az ÍTR programmal]

(1) A jóváhagyó az anonimizált határozat
jóváhagyását
a
határozat
BHGY-ben
való
közzétételéig
vagy
a
BHT-ban
történő
hozzáférhetővé tételéig bármikor visszavonhatja. A
visszavonást követően az anonimizált határozat és
metaadatai ismét szerkeszthetővé válnak.
(2) Másod- és harmadfokú, továbbá felülvizsgálati
eljárásokban a jóváhagyó a felülbírált határozat(ok)
anonimizált szövegét és metaadatait is ellenőrizheti.
A jóváhagyó szükség esetén a bíróságok erre kijelölt
e-mail-címén keresztül utasítást adhat az alsóbb
fokú bíróságnak az ezen bíróság által anonimizált
határozat szövegének, illetve metaadatainak
módosítására és az anonimizált határozat újbóli
jóváhagyására.

(1)
Az
anonimizáló
az
ÍTR
anonimizáló
programjában a szereplapon található, a program
által automatikusan felismert szövegegységekre
felajánlott csereszövegeket elfogadja, vagy szükség
esetén azokat módosítja, illetve törli. Az anonimizáló
az anonimizáló program által fel nem ismert
anonimizálandó szövegegységeket megjelöli, e
szövegegységekre csereszöveget határoz meg, és
ezeket rögzíti a szereplapon.
(2) Az anonimizáló a határozat metaadataként
rögzíti a határozatban megjelenített lényeges
jogszabályi rendelkezéseket és azok időállapotát.
(3) A Kúria és az ítélőtábla határozata esetében az
anonimizáló rögzíti az anonimizáló programban a
tanács elnöke vagy megbízásából a tanács tagja által
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15. § [Az anonimizált határozat megszerkesztésének és
jóváhagyásának határideje]

kötelezettségének nem tud eleget tenni, a
jogorvoslati bíróság közzé- vagy hozzáférhetővé
teendő határozatát meghozó tanácsának elnöke
haladéktalanul, a bíróságok erre kijelölt e-mailcímén keresztül értesíti az érintett alsóbb fokú
bíróság elnökét - járásbíróság és kerületi bíróság
esetén a törvényszék elnökét - az anonimizálás
elvégzésének szükségességéről. A jogorvoslati
bíróság a tájékoztatásban megjelöli az ügyszámot és
az anonimizálandó határozat sorszámát. A bíróság
határozatok anonimizálása során használt e-mailcímét a bíróság elnöke jelöli ki.
(2) Az értesített ítélőtábla, törvényszék elnöke az (1)
bekezdésben
írt
értesítést
követően
az
anonimizálás szükségességéről haladéktalanul
tájékoztatja az érintett határozatot meghozó
ítélőtáblai vagy törvényszéki tanács elnökét. A
törvényszék elnöke rövid úton értesíti a
felülbírálattal
vagy
felülvizsgálattal
érintett
határozatot meghozó járásbíróság, kerületi bíróság
elnökét, aki az anonimizálás szükségességéről
tájékoztatja az érintett határozatot meghozó tanács
elnökét.
(3) Az értesített bíróság tanácsának elnöke az
értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul
intézkedik az érintett határozat anonimizálása és
jóváhagyása iránt. Az anonimizálást az értesítés
kézhezvételét követő 3 munkanapon belül, a
jóváhagyást az erről szóló értesítést követő 3
munkanapon belül kell elvégezni. Az értesített
bíróság tanácsának elnöke az anonimizálás és a
jóváhagyás megtörténtéről az értesítő bíróságot a
bíróságok erre kijelölt e-mail-címén keresztül
tájékoztatja.
(4) A Kúria elnöke akkor is közzéteszi a BHGY-ben a
Kúria rendes vagy rendkívüli jogorvoslati eljárásban
meghozott határozatát, ha a jogorvoslattal érintett,
alsóbb
fokon
meghozott
határozatok
anonimizálására az erre nyitva álló határidőben
nem került sor.

A Melléklet I. alcímében megjelölt, jogorvoslattal
megtámadott határozat anonimizálását és az
anonimizált határozat jóváhagyását az iratok
felterjesztését követő lehető legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 30 napon belül kell elvégezni. Az ezt a
határozatot felülbíráló vagy hatályon kívül helyező,
a BHT-ban hozzáférhetővé teendő, másod- és
harmadfokú vagy felülvizsgálati eljárásban hozott,
jogerős
vagy
véglegessé
vált
határozat
anonimizálását és az anonimizált határozat
jóváhagyását a határozat írásba foglalását követő
lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30
napon belül, vagy ha a határozat jogerőre
emelkedésének
vagy
véglegessé
válásának
időpontja ennél későbbi, a határozat jogerőre
emelkedésétől vagy véglegessé válásától számított
lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30
napon belül kell elvégezni. Amennyiben a Melléklet
I. alcímében megjelölt, jogorvoslattal megtámadott
határozatot másodfokon felülbíráló vagy hatályon
kívül helyező határozat a másodfokú eljárásban - az
azzal szemben benyújtott jogorvoslatra tekintettel nem emelkedik jogerőre vagy nem válik véglegessé,
a másodfokú határozat anonimizálását és az
anonimizált határozat jóváhagyását az iratok
felterjesztését követő lehető legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 30 napon belül kell elvégezni.
16. § [A jóváhagyott anonimizált
közzététele és hozzáférhetővé tétele]

határozatok

(1) A bíróság az anonimizált határozatokat az ÍTR
„publikáló ablak” felületén teszi közzé a BHGY-ben,
illetve teszi hozzáférhetővé a BHT-ban. A publikáló
ablakban az adott ügyben és az ahhoz kapcsolódó
ügy(ek)ben
megszerkesztett,
jóváhagyott
anonimizált határozatok jelennek meg és jelölhetők
ki közzétételre vagy hozzáférhetővé tételre.
(2) A kizárólag a BHT-ban hozzáférhetővé tett
anonimizált határozatok a BHGY-ben nem jelennek
meg.
(3) Az anonimizált határozat az erre vonatkozó
informatikai utasítás kiadását követően egy napon
belül jelenik meg a BHGY-ben, illetve a BHT-ban.

18. § [Eljárás más hatósági vagy egyéb szerv által
hozott határozat beszerzése érdekében]
(1) A Bszi. 163. § (3) bekezdésében és e szabályzat 6.
§ (2) bekezdés a) pontjában írt esetben az elsőfokú
határozatot meghozó bíróság tanácsának elnöke
értesíti az érintett határozatot meghozó más
hatósági vagy egyéb szerv vezetőjét, és felhívja,
hogy a határozatot digitalizált formában, öt
munkanapon belül küldje meg az elsőfokú
határozatot meghozó bíróság részére. A felhívásban
a bíróság figyelmezteti a hatósági vagy egyéb szerv
vezetőjét, hogy a határidő elmulasztása esetén a
bírósági határozat a felülbírált vagy felülvizsgált
határozat nélkül kerül közzétételre.

17. § [Eljárás az alsóbb fokú bíróság határozata
anonimizálásának elmaradása esetén]
(1) Amennyiben a közzétételt vagy hozzáférhetővé
tételt végző jogorvoslati bíróság észleli, hogy a
felülvizsgált, felülbírált vagy hatályon kívül helyezett
határozat anonimizálását az alsóbb fokú bíróság
nem végezte el, és ezért a jogorvoslati bíróság a
közzétételi
vagy
hozzáférhetővé
tételi
10
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(2) Az elsőfokú határozatot meghozó bíróság
tanácsának elnöke a felülvizsgált, illetve felülbírált
más hatósági vagy egyéb szerv által meghozott
határozat digitális másolatának beérkezését
követően, a tanácsa által meghozott határozat
anonimizálására és jóváhagyására nyitva álló
határidőn belül intézkedik annak anonimizálásáról
és jóváhagyásáról.
(3) Ha a más hatósági vagy egyéb szerv az általa
hozott határozat digitális másolatát határidőben
nem küldi meg a bíróság részére, az azt felülbíráló
vagy felülvizsgáló bírósági határozat, illetve
határozatok anonimizálását annak hiányában kell
elvégezni, és a megküldés elmaradásának tényét a
közzétett határozatnál megjegyzésként fel kell
tüntetni.

személyiséggel
nem
rendelkező
szervezet
azonosítására alkalmas adatot tartalmaz,
b) az általa jóváhagyott vagy közzé-, illetve
hozzáférhetővé
tett
anonimizált
határozat
minősített vagy védett adatot tartalmaz,
c) az általa jóváhagyott vagy közzé-, illetve
hozzáférhetővé tett anonimizált határozat a Bszi.ben meghatározott közzétételi tilalomba ütközik,
d) a védett adatok védelme érdekében az
anonimizált határozat szövegéből további részeket
kell törölni,
e) az általa jóváhagyott vagy közzé-, illetve
hozzáférhetővé
tett
anonimizált
határozat
közzétételét a Bszi. rendelkezései szerint mellőzni
kell.
(3) A visszavonáskor annak okát meg kell jelölni az
ÍTR-ben. Amennyiben az anonimizált határozat
előzményi
vagy
a
határozatot
felülbíráló
határozatokkal összekapcsoltan került közzétételre
vagy
hozzáférhetővé
tételre
(kapcsolódó
határozatok),
az
anonimizált
határozat
visszavonásával
egyidejűleg
a
kapcsolódó
határozatok is automatikusan visszavonásra
kerülnek. Kapcsolódó határozatok visszavonása
esetén
a
visszavonás
megtörténtéről
a
visszavonással érintett többi határozatot meghozó
bíróságot is haladéktalanul értesíteni kell, a
bíróságok erre kijelölt e-mail-címén keresztül.
(4) Az anonimizált határozat közzétételének vagy
hozzáférhetővé tételének visszavonását követően a
határozat
ismételt
közzétételének
vagy
hozzáférhetővé tételének lehetősége esetén - a
határozat anonimizálásának jóváhagyására jogosult
felhasználó az anonimizált határozat szövegét és
metaadatait
maga
is
kijavíthatja,
illetve
kiegészítheti, de ebből a célból - a megküldés
okának megjelölése mellett, a határozat szövegének
módosítására vonatkozó konkrét utasítással - az
anonimizálónak
is
megküldheti
további
szerkesztésre az ÍTR-ben.
(5) Az anonimizáló az utasításoknak megfelelően a
határozat és metaadatainak módosítását elvégzi,
majd a megszerkesztett anonimizált határozatot
megküldi a jóváhagyónak.
(6) A jóváhagyó áttekinti a határozatot, valamint a
metaadatokat, és az anonimizált határozatot
jóváhagyja, vagy az anonimizálás jóváhagyását
megtagadja, és a határozatot további szerkesztésre
visszaküldi az anonimizálónak. Ha az anonimizált
határozatot jóváhagyó személy nem jogosult
egyben a visszavont határozat vagy a kapcsolódó
határozatok közzétételére, illetve hozzáférhetővé
tételére, az anonimizált határozat ismételt
jóváhagyásáról a bíróságok erre kijelölt e-mailcímén keresztül haladéktalanul értesíti a határozat,
illetve a kapcsolódó határozatok közzé- vagy
hozzáférhetővé tételére jogosult felhasználót.

19. § [A kizárólag a BHT-ban hozzáférhetővé tett
határozatok utólagos közzététele a BHGY-ben]
Amennyiben a korábban kizárólag a BHT-ban
hozzáférhetővé tett anonimizált határozatot vagy
kapcsolódó határozatokat utóbb bekövetkezett ok
miatt, a Bszi. rendelkezései alapján a BHGY-ben
közzé kell tenni, a határozat, illetve a kapcsolódó
határozatok hozzáférhetővé tételét a BHGY-ben
történő közzétételt végző bíróság visszavonja. A
BHT-ból történt visszavonást követően a határozat,
illetve a kapcsolódó határozatok - a BHGY-ben
történő közzétételt végző bíróság határozatával
együtt - közzétehetők a BHGY-ben.
20. § [Az anonimizált határozat közzétételének, illetve
hozzáférhetővé tételének visszavonása]
(1) Az anonimizált határozat, illetve a kapcsolódó
határozatok közzé- vagy hozzáférhetővé tételének
visszavonására az a felhasználó jogosult, aki a
visszavonás időpontjában az adott ügyben jogosult
az anonimizált határozat jóváhagyására, illetve
közzé- vagy hozzáférhetővé tételére. A visszavonást
követően az anonimizált határozat, illetve a
kapcsolódó határozatok a BHGY, illetve a BHT
felületén nem érhetők el.
(2) Az anonimizált határozat közzétételét vagy
hozzáférhetővé tételét haladéktalanul vissza kell
vonni, amennyiben a határozatot jóváhagyó vagy a
határozatot, illetve a kapcsolódó határozatokat
közzé- vagy hozzáférhetővé tevő felhasználó
hivatalból, kérelemre vagy más személynek,
különösen bírósági vezetőnek, más bíróság
vezetőjének a jelzése alapján azt észleli, hogy
a) az általa jóváhagyott vagy közzé-, illetve
hozzáférhetővé tett anonimizált határozat - a Bszi.
166. § (2) bekezdésében felsorolt adatokon kívül természetes személy, jogi személy vagy jogi
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(7) Amennyiben a határozat ismételt közzétételének
vagy hozzáférhetővé tételének nincs a Bszi.-ben
meghatározott akadálya, az anonimizált határozat
közzétételének vagy hozzáférhetővé tételének
visszavonásától számított 15 napon belül a kijavított
anonimizált határozatot ismét közzé vagy
hozzáférhetővé kell tenni.
(8) A visszavont és ismételten közzé nem tett
anonimizált határozatokról a bíróság informatikáért
felelős szervezeti egysége a bíróság elnöke részére
havonta jelentést készít, amely tartalmazza a
visszavont anonimizált határozat számát, a
visszavonás dátumát, a visszavonó személy nevét,
beosztását és a visszavonás okát.

(1) A Bszi. 163. § (5) bekezdése alapján közzétételre
vagy a 22. § alapján hozzáférhetővé tételre kerülő
határozatok anonimizálását, jóváhagyását és közzévagy hozzáférhetővé tételét a 10-19. § szerint kell
elvégezni.
(2) Az ítélőtábla és a törvényszék által az (1)
bekezdés szerint közzéteendő határozathoz a
kollégiumvezető vagy az általa kijelölt bíró
összefoglalót készít a határozat elvi tartalmáról,
ennek hiányában rövid tartalmáról. Az összefoglalót
a határozatot meghozó tanács erre kijelölt tagja
vagy a tanács mellé beosztott igazságügyi
alkalmazott rögzíti a határozathoz.
(3) A közzé-, illetve hozzáférhetővé tételt
megelőzően a kollégiumvezető vagy az általa kijelölt
bíró megvizsgálja a kiválasztott határozat
jóváhagyott anonimizált szövegét és a metaadatait,
valamint a közzé-, illetve hozzáférhetővé tétel
esetleges jogszabályi akadályát és ennek a ténynek
az ÍTR-ben történt rögzítését.
(4) Amennyiben a kollégiumvezető álláspontja
szerint a jóváhagyott anonimizált határozatot vagy
metaadatait módosítani kell, az anonimizált
határozat további szerkesztését rendeli el; erről a
bíróságok erre kijelölt e-mail-címén keresztül
értesíti az anonimizált határozatot jóváhagyó
felhasználót.
(5) A Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék elnöke a
Bszi. 163. § (5) bekezdése alapján közzéteendő vagy
az e szabályzat 22. §-a alapján hozzáférhetővé
teendő határozatok kiválasztására, közzé- vagy
hozzáférhetővé tételére a helyi viszonyoknak
megfelelő
eljárásrend
érvényesítése
és
a
kollégiumvezetői
feladatok
teljesítésének
elősegítése érdekében szabályzatot adhat ki.

6. A bíróság elnökének döntése alapján közzévagy hozzáférhetővé teendő határozatra
vonatkozó különös szabályok
21. § [A bíróság elnökének rendelkezése alapján
közzéteendő határozatok]
(1) A Bszi. 163. § (5) bekezdése alapján közzéteendő
határozatokat a Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék
elnöke a kollégiumvezető előterjesztése alapján
jelöli ki.
(2) A kollégiumvezető részére a BHGY-ben való
közzététel érdekében a tanács elnöke a határozat
megjelölésével és rövid indokolással bármikor tehet
javaslatot.
(3) A kollégiumvezető az ügyszaka szerinti, a BHTban hozzáférhetővé tett, és általa a joggyakorlat
egységesítése szempontjából jelentősnek ítélt
anonimizált
határozatok
BHGY-ben
történő
közzététele céljából évente kétszer, február 15. és
szeptember 15. napjáig előterjesztést tesz a bíróság
elnöke számára, aki - egyetértése esetén - a lehető
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül
intézkedik e határozatoknak a BHGY-ben történő
közzététele iránt.

7. Az anonimizáló program üzemzavara
24. § [A hozzáférhetővé tétel határidejének
meghosszabbodása üzemzavar esetén]

22. § [A bíróság elnökének rendelkezése alapján
hozzáférhetővé teendő határozatok]

A BHT-ban történő hozzáférhetővé tétel 8. § szerinti
határidejébe nem számít bele az a munkanap,
amely során az ÍTR anonimizáló alkalmazásának
vagy a BHT-nak a működését legalább négy órán át
fennálló üzemszünet vagy üzemzavar akadályozta.

(1) A bíróság elnöke - a 6. § (2) bekezdésében
meghatározottakat meghaladó körben - az adott
ügyszak kollégiumvezetője javaslatára további,
jogerős vagy véglegessé vált határozatok BHT-ban
történő hozzáférhetővé tételét is elrendelheti.
(2) A kollégiumvezető részére a BHT-ban való
hozzáférhetővé tétel érdekében a tanács elnöke a
határozat megjelölésével és rövid indokolással
bármikor tehet javaslatot.

8. Záró rendelkezések
25. § Ez az utasítás 2021. április 1-jén lép hatályba.
26. § (1) A 2021. április 1-jén vagy azt követően
keletkezett anonimizálási kötelezettség esetén a
határozat anonimizálását, jóváhagyását és közzévagy hozzáférhetővé tételét minden ügyben e
szabályzat rendelkezései szerint kell elvégezni.

23. § [A bíróság elnökének döntése alapján közzé- vagy
hozzáférhetővé teendő határozatra vonatkozó különös
szabályok]
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(2) A bírósági határozatok BHT-ban történő kötelező
hozzáférhetővé tételét kizárólag a 2020. január 1jén vagy azt követően, elsőfokon, előzmény nélkül
indult ügyekben kell elvégezni. A 2020. január 1-jét
megelőzően indult ügyekben hozott határozatok a
BHT-ban - e szabályzat rendelkezései szerint hozzáférhetővé tehetők.
(3) A 17. § (4) bekezdésében foglaltakat az utasítás
hatálybalépését
megelőzően,
rendes
vagy
rendkívüli jogorvoslati eljárásban meghozott kúriai
határozatok esetében is alkalmazni kell.

2. a jegyzőkönyvbe foglalt határozatot,
3. az OBH által rendszeresített nyomtatványon
meghozott határozatot,
4. az egyszerűsített, illetve rövidített indokolással
ellátott határozatot,
5. a végrehajtási eljárásban hozott határozatot,
6. a csőd- és felszámolási eljárásban hozott
határozatot,
7. a pszichiátriai betegek felülvizsgálatával
kapcsolatos határozatot,
8. az általános meghatalmazás nyilvántartásba
vétele tárgyában hozott határozatot,
9. a letéti ügyekben hozott határozatot.

27. § Hatályát veszti a bírósági határozatok
anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a
bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló
26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás.

HATÁROZATOK

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

18.SZ/2021. (III. 3.) OBHE határozat
a Létszámgazdálkodási Kabinet
létrehozásáról

Melléklet a 4/2021. (III. 12.) OBH utasításhoz
I. A bíróságok az alábbi - jogorvoslattal
megtámadott - határozatokat kötelesek előre
anonimizálni és a bht-ban hozzáférhetővé tenni

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. Büntetőügyekben
1.1. a bűnösséget megállapító és a felmentő ítéletet,
1.2. az eljárást megszüntető ügydöntő végzést.

1. Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban:
OBH) elnökének a Bszi. 76. § (4) bekezdésében és (5)
bekezdésének
a)
pontjában
meghatározott
feladatainak ellátását Létszámgazdálkodási Kabinet
segíti.

2. Polgári gazdasági, munkaügyi peres ügyben
2.1. az ítéletet,
2.2. a közbenső ítéletet,
2.3. a részítéletet,
2.4. a kiegészítő ítéletet.

2. A Létszámgazdálkodási Kabinet
- elnöke:
dr. Csillám Katalin, az OBH elnökhelyettese;
- tagjai:
dr. Kékedi Szabolcs, az OBH Igazgatásszervezési
Főosztályának főosztályvezetője;
dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnöke.

3. Polgári, gazdasági, munkaügyi nemperes
ügyben
3.1. a nemperes eljárást megindító kérelem
tárgyában érdemben döntő, indokolást tartalmazó,
eljárást befejező végzést.
4. Közigazgatási ügyszakban
4.1. a törvényszék ítéletét az előzményi, írásbeli
közigazgatási cselekménnyel együtt.

3. A Létszámgazdálkodási Kabinet üléseit az elnök
hívja össze és vezeti. Az ülés videókonferencia
keretében is megtartható.

5. Szabálysértési ügyszakban
5.1. Sze. ügycsoportban az eljárást érdemben
befejező végzést.

4. A Létszámgazdálkodási Kabinet feladata az OBH
illetékes szervezeti egységeivel együttműködve
− a
bíróságok
létszám
és
ügyforgalmi
helyzetének folyamatos nyomonkövetése és
elemzése,
− az OBH elnökének az ügyelosztással,
munkateherméréssel, valamint a bírói és az

II. az I. alcímben felsorolt határozatok közül az
alábbi határozatokat nem kell előre
anonimizálni és a bht-ban hozzáférhetővé
tenni:
1. az indokolást nem tartalmazó határozatot,
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kapcsolatos
Mindezekre figyelemmel jelen határozattal a
létszámgazdálkodás területén olyan testület
létrehozásáról rendelkeztem, amely alkalmas az
OBH elnökének döntéseit – az OBH illetékes
szervezeti egységeinek munkáját kiegészítve –
magas szakmai színvonalon előkészíteni.

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
utasításként - a bíróságokra kötelező szabályzatokat
alkot, továbbá ajánlásokat és határozatokat hoz.

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

A Bszi. 76. § (4) bekezdésének a) pontja szerint az
OBH elnöke a statisztikai adatgyűjtéssel, az
ügyelosztással és a munkateher méréssel
kapcsolatos
feladatkörében
a
központi
költségvetésről
szóló
törvény
bíróságokra
vonatkozó költségvetési fejezetének létszámelőirányzata, valamint a peres és nemperes
eljárások átlagos országos munkaterhének mutatói
alapján meghatározza a bíróságok - a törvényszékek
esetében az illetékességi területükön működő
járásbíróságokkal együttes - szükséges bírói és
igazságügyi alkalmazotti létszámát. Ugyanezen
bekezdés d) pontja szerint dönt a bírósági
statisztikai adatok gyűjtéséről és az adatok
feldolgozásával kapcsolatos központi feladatokról.
Továbbá az e) pont szerint az OBH elnöke
meghatározza
és
szükség
esetén
évente
felülvizsgálja a bírói munkateher mérésére szolgáló
adatlapokat és módszereket, legalább évente egy
alkalommal áttekinti a munkateher és az országos
ügyforgalmi adatok alakulását, valamint bírósági
szintenként és ügyszakonként meghatározza a
peres és nemperes eljárások átlagos országos
munkaterhét.

19.SZ/2021. (III. 8.) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata jóváhagyásáról
A Nyíregyházi Törvényszék 2020. december 11.
napján, 2020.El.I.D.77/41. számon benyújtott
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

20.SZ/2021. (III. 16.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról
A Fővárosi Ítélőtábla 2021. február 1. napján,
2018.El.I.D.1/28. számon benyújtott Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítását jóváhagyom.

A Bszi. 76. § (5) bekezdésének a) pontja alapján az
OBH elnöke a személyzeti kérdésekkel kapcsolatos
feladatkörében kiírja a bírói álláspályázatokat.

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

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
(a továbbiakban: OBH SZMSZ) 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.

21.SZ/2021. (III. 22.) OBHE határozat
a Balassagyarmati Törvényszék Szervezeti
és Működési Szabályzata jóváhagyásáról
A Balassagyarmati Törvényszék 2021. január 25.
napján benyújtott 2020.El.II.B.56. számú Szervezeti
és Működési Szabályzatát jóváhagyom.

A
bíróságok
létszámgazdálkodása,
különös
tekintettel az egyes bíróságok közötti optimális
létszám- és munkatehereloszlás biztosítására, olyan
komplex feladat, amelynek ellátása az OBH illetékes
szervezeti egységeinek munkáján túlmutató további
döntés-előkészítő tevékenységet és koordinációt
igényel.

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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22.SZ/2021. (III. 26.) OBHE határozat
a Szekszárdi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
A Szekszárdi Törvényszék 2021.El.I.D.6/2. számon
2021. február 17. napján benyújtott Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

23.SZ/2021. (III. 29.) OBHE határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
közvetlenül felügyelt szervezeti egységek
meghatározásáról, továbbá az Országos
Bírósági Hivatal elnökhelyettesei által
felügyelt szervezeti egységek
meghatározásáról és az iratok
beterjesztésének rendjéről szóló
108.SZ./2020. (VI. 8.) OBHE határozat
módosításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában írt felhatalmazás alapján – figyelemmel
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
3. melléklet A) pont (1) - (2) bekezdésében
foglaltakra – az alábbi határozatot hozom:
1. § Az OBH következő szervezeti egységei, az OBH
elnöke közvetlen felügyelete alatt állnak:
a) Igazgatásszervezési Főosztály,
b) Informatikai és Elektronikus Ügyintézési
Főosztály.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesei
által
felügyelt
szervezeti
egységek
meghatározásáról és az iratok beterjesztésének
rendjéről szóló 108.SZ./2020. (VI. 8.) OBHE határozat
I. 3. pontja hatályát veszti.
3. § Ez a határozat a közzétételt követő napon lép
hatályba.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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19/2021. (III. 3.) OBT határozat
a Budapest területén működő ítélőtábla
mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság
tájékoztatójának jóváhagyásáról

A bizottság elnöke: dr. Hilbert Edit, tagjai: dr. Fatalin
Judit és dr. Rochlitz Zoltán
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács jóváhagyja a Budapest
területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú
szolgálati bíróság 2020. évi ügyforgalmáról és
ítélkezési gyakorlatáról szóló tájékoztatót, és
közzéteszi az intraneten.

22/2021. (III. 3.) OBT határozat
a 85/2020. (VII. 1.) OBT határozat
kiegészítéséről

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

Az Országos Bírói Tanács kiegészíti az egyes
illetményen felüli juttatások áttekintését végző
bizottság létrehozásáról szóló 85/2020. (VII. 1.)
számú OBT határozatot azzal, hogy a bizottság
hatáskörét a Bszi. 103. § (2) bekezdés b) pontja
szabályozza, mely szerint az OBT a költségvetés
területén ellenőrzi a bíróságok gazdálkodását.

20/2021. (III. 3.) OBT határozat
a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati
bíróság tájékoztatójának jóváhagyásáról

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

Az Országos Bírói Tanács jóváhagyja a Kúria mellett
eljáró másodfokú szolgálati bíróság 2020. évi
ügyforgalmáról és ítélkezési gyakorlatáról szóló
tájékoztatót, és közzéteszi az intraneten.

23/2021. (III. 3.) OBT határozat
bizottság megszüntetéséről és iratok
közzétételéről

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

Az Országos Bírói Tanács az egyes illetményen felüli
juttatások
áttekintését
végző
bizottságot
megszünteti és elrendeli a bizottság működésével
összefüggésben keletkezett iratok közzétételét az
orszagosbiroitanacs.hu honlapon.

21/2021. (III. 3.) OBT határozat
bizottság felállításáról
A bizottság neve: A Juhász Andor díjat szabályozó
87/2018. (IX.5.) OBT határozat felülvizsgálatát végző
bizottság

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

A bizottság célja: Az adományozással összefüggő
OBH utasítás és az OBT határozatok közötti
harmonizáció megteremtése

24/2021. (III. 3.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettsége alóli
mentesítéséről

A bizottság feladata: A 6/2012. (IV.13.) OBH utasítás,
13/2013. (II. 12.) OBT határozat és a 87/2018. (IX.5.)
OBT határozat áttekintése és ezek alapján a Juhász
Andor díj szabályozási hátterének a felülvizsgálata

Az Országos Bírói Tanács dr. Puskás Csillát, az Egri
Járásbíróság bíráját 2021. március 15. napját követő

A megbízatás időtartama: 2021. március 3-tól 2021.
május 30-ig
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hónapra mentesíti a munkavégzési kötelezettség
alól.

29/2021. (III. 19.) OBT határozat
a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
részére történő 2021. évi Juhász Andor-díj
adományozásáról

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

Az Országos Bírói Tanács
a Juhász Andor-díj

26/2021. (III. 3.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról

arany fokozatát
dr. Baloginé dr. Faiszt Judit, a Kúria tanácselnöke,
dr. Darák Péter, a Kúria tanácselnöke, kúriai
tanácsos,
dr. Krecsik Eldoróda, a Kúria nyugalmazott bírája,
dr. Vezekényi Ursula, a Kúria tanácselnöke, kúriai
tanácsos,
dr. Sághy Mária, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke,
dr. Gyulai Olga, a Budapest Környéki Törvényszék
nyugalmazott bírája, címzetes táblabíró,
dr. Urbán András, a Budapest Környéki Törvényszék
bírája, címzetes táblabíró,
dr. Baur Péter, a Gyulai Törvényszék tanácselnöke,
címzetes táblabíró,
dr. Kovács Csaba Róbert, a Pécsi Törvényszék
tanácselnöke, címzetes táblabíró,
dr. Kaló Zsuzsanna, a Székesfehérvári Törvényszék
tanácselnöke, címzetes táblabíró,

Az Országos Bírói Tanács a 2021. március 3. napján
megtartott ülésének összefoglalóját elfogadta.
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

27/2021 (III. 5.) OBT határozat
a húsvéti hozzájárulás véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének egységesen bruttó 60.000
forint/fő
összegben
meghatározott
húsvéti
hozzájárulás biztosítására vonatkozó javaslatát
mind a juttatási elem, mind annak összege
tekintetében támogatja.

ezüst fokozatát
dr. Csentericsné dr. Ágh Biró Ágnes, a Kúria bírája,
kúriai tanácsos,
dr. Veszprémy Zoltán, a Debreceni Ítélőtábla
tanácselnöke,
dr. Rédei Géza, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke,
dr. Stubeczky Sarolta, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnöke,
dr. Fecz József, az Egri Törvényszék tanácselnöke,
címzetes táblabíró,
Benkéné dr. Urbancsek Viktória Erzsébet, a Budai
Központi Kerületi Bíróság bírája, címzetes
törvényszéki bíró,
dr. Izsai Krisztina, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezetője, címzetes törvényszéki bíró,
Sárrétiné dr. Szilágyi Mónika, a Budai Központi
Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettese, címzetes
törvényszéki bíró,
dr. Szabó Mária, a Gyulai Törvényszék tanácselnöke,
címzetes táblabíró,
dr. Kovacsics István, a Siófoki Járásbíróság
nyugalmazott bírája, címzetes törvényszéki bíró,
dr. Krajnyák István, a Szerencsi Járásbíróság bírája,
címzetes törvényszéki bíró,
dr. Fekete Magdolna, a Nyíregyházi Törvényszék
bírája, címzetes táblabíró,

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

28/2021. (III. 18.) OBT határozat
a bírósági közvetítés részletes szabályairól
szóló 3/2020. (I. 31.) OBH utasítás
módosításának véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács a bírósági közvetítés
részletes szabályairól szóló 3/2020. (I. 31.) OBH
utasítás módosítását támogatólag véleményezi.
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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dr. Farkas László Péter, a Szekszárdi Törvényszék
tanácselnöke,
dr. Rimaszombati Éva, a Szolnoki Törvényszék
bírája, címzetes táblabíró,
dr. Varsányi Gábor, a Szombathelyi Törvényszék
bírája, címzetes táblabíró,

30/2021. (III. 19.) OBT határozat
a bírák részére történő 2021. évi
címadományozásról
Az Országos Bírói Tanács

bronz fokozatát

2021. július 15-ei hatállyal

Rácz
Mónika,
a
Debreceni
Ítélőtábla
csoportvezetője,
Szénási Rita, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági
ügyintézője,
Hornyákné Sléder Ágnes, a Fővárosi Ítélőtábla
tisztviselője,
Dékány Jánosné, a Szegedi Ítélőtábla tisztviselője,
Mravikné Tusják Mária, a Balassagyarmati
Törvényszék irodavezetője,
Varga Jánosné, a Salgótarjáni Járásbíróság
tisztviselője,
Bacsa Imre Józsefné, a Debreceni Törvényszék
csoportvezetője, tanácsos,
Kásáné Sági Katalin, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság írnoka,
Mudri Judit, a Budai Központi Kerületi Bíróság
tisztviselője, tanácsos,
Nagy Edina, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
irodavezetője, tanácsos,
Pribék Katalin, a Gyulai Járásbíróság tisztviselője,
Bárány Józsefné, a Kaposvári Törvényszék
tisztviselője, tanácsos,
Dobai Mária, a Miskolci Járásbíróság bírósági
ügyintézője,
Mező Emese, a Mohácsi Járásbíróság tisztviselője,
Baksáné
Duska
Zsuzsanna,
a
Szekszárdi
Törvényszék irodavezetője,
Szabó Szilvia, a Szombathelyi Járásbíróság
irodavezetője,
Huszárné Horváth Tünde, a Szombathelyi
Törvényszék irodavezetője,
Kellermajer Piroska, a Zirci Járásbíróság tisztviselője,
Kolonicsné Ambrus Amália, a Zalaegerszegi
Törvényszék irodavezetője,
Csekéné Balogh Szilvia, a Zalaegerszegi Törvényszék
irodavezetője

dr. Czukorné dr. Farsang Judit, a Fővárosi Ítélőtábla
tanácselnöke és
dr. Kovács Tamás, a Győri Ítélőtábla tanácselnöke
részére címzetes kúriai bíró címet adományoz.
2021. július 15-ei hatállyal
Vargáné dr. Erdődi Ágnes, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnöke,
dr. Kuttor Zsuzsanna, a Miskolci Törvényszék bírája,
dr. Komáromi Zoltán Attila, a Szegedi Törvényszék
tanácselnöke,
Makainé dr. Malkovits Judit, a Székesfehérvári
Törvényszék bírája,
részére címzetes táblabíró címet adományoz.
2021. július 15-ei hatállyal
a Budapest Környéki Törvényszék területén
dr. Csák Éva, a Dunakeszi Járásbíróság elnöke,
Szegváriné dr. Barócsi Eszter, a Gödöllői
Járásbíróság bírája,
dr.
Gaál
Erika,
a
Gödöllői
Járásbíróság
csoportvezetője,
dr. Kiss Éva, az Érdi Járásbíróság elnökhelyettese,
az Egri Törvényszék területén
dr. Gál Péter, a Gyöngyösi Járásbíróság elnöke,
a Fővárosi Törvényszék területén
Makszinné dr. Pócsik Judit, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bírája,
dr. Várai-Jeges Adrienn, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság csoportvezetője,
dr. Kerepesy Krisztián, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírája,
dr. Szabó Kornélia Réka, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bírája,
dr. Sándorné dr. Párdányi Zsófia, a Budapesti II. és
III. Kerületi Bíróság bírája,
Madarasné dr. Molnár Gizella Mária, a Budapesti II.
és III. Kerületi Bíróság bírája,
dr. Rankóné dr. Illés Rita, a Budapesti XVIII. és XIX.
Kerületi Bíróság bírája,
dr. Gondán-Evetovits Andrea, a Budai Központi
Kerületi Bíróság csoportvezetője,

részére adományozza.
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
(Megjegyzés: A 87/2018. (IX. 5.) OBT határozat 8. § (1)
bekezdése szerint a díjak átadására a Bíróságok Napja
alkalmából rendezett központi ünnepi rendezvényen
kerül sor.)
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dr. Lukács Mónika Eszter, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság csoportvezető-helyettese,
dr. Boros Tibor, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság bírája,

31/2021. (III. 19.) OBT határozat
az igazságügyi alkalmazottak részére
történő 2021. évi címadományozásról

a Győri Törvényszék területén
dr. Király-Stelzmann Dóra Mária, a Győri
Járásbíróság bírája,
dr. Fodor Ilona, a Győri Járásbíróság bírája,
dr.
Bárdos
Zoltán,
a
Mosonmagyaróvári
Járásbíróság bírája,

Az Országos Bírói Tanács
2021. július 15-ei hatállyal
a Szegedi Ítélőtáblán
dr. Kálmán Györgyi Ildikó, a Szegedi Ítélőtábla
bírósági titkára,
a Fővárosi Törvényszék területén
Tóthné dr. Demus Mária, a Budapesti IV. és XV.
Kerületi Bíróság bírósági titkára,
a Kaposvári Törvényszék területén
dr. Fung Balázs, a Siófoki Járásbíróság bírósági
titkára

a Gyulai Törvényszék területén
dr. Czepó Katalin, a Békéscsabai Járásbíróság bírája,
a Kaposvári Törvényszék területén
dr. Gelencsér Szabolcs, a Nagyatádi Járásbíróság
bírája,
a Kecskeméti Törvényszék területén
dr. Siposné dr. Zentai Anita,
Járásbíróság elnökhelyettese,
a Miskolci Törvényszék területén
dr.
Kaáli
Éva,
a
Miskolci
csoportvezetője,

részére főtanácsos címet adományoz.
a

Kecskeméti

2021. július 15-ei hatállyal
a Kúrián
Hegedűs Mónika, a Kúria bírósági ügyintézője,
Marton Zsuzsanna, a Kúria bírósági ügyintézője,

Járásbíróság

a Budapest Környéki Törvényszék területén
Ábel-Kahán Eszter Katalin, a Budapest Környéki
Törvényszék osztályvezetője,

a Nyíregyházi Törvényszék területén
Becserné dr. Szarka Zsuzsanna Imola, a Nyíregyházi
Járásbíróság elnöke,

az Egri Törvényszék területén
Patakiné Sári Judit, a Füzesabonyi Járásbíróság
bírósági ügyintézője,

a Szegedi Törvényszék területén
Márkiné dr. Igriczi Hajnalka, a Szegedi Járásbíróság
bírája,
dr. Szabó Tamás, a Szegedi Járásbíróság elnöke,
dr. Kánitz Judit Erzsébet, a Szegedi Járásbíróság
csoportvezetője,

a Fővárosi Törvényszék területén
Rudolf Zsuzsanna, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezetője,
Üveges
Andrea,
a
Fővárosi
Törvényszék
csoportvezetője,

a Szekszárdi Törvényszék területén
dr. Erdős Tibor, a Tamási Járásbíróság bírája,

a Kaposvári Törvényszék területén
Bakos Bernadette, a Kaposvári
irodavezetője,

a Székesfehérvári Törvényszék területén
dr. Hirt Igor, a Székesfehérvári Járásbíróság bírája,

a Miskolci Törvényszék területén
Burkus Éva, a Miskolci Törvényszék tisztviselője,

a Szombathelyi Törvényszék területén
dr. Mányoki Lilla, a Szombathelyi Járásbíróság bírája,
részére címzetes
adományoz.

törvényszéki

bíró

Törvényszék

a Nyíregyházi Törvényszék területén
Pankotay Annamária, a Nyíregyházi Törvényszék
csoportvezetője,

címet

a Szegedi Törvényszék területén
Nyári Szilvia Mariann, a Szegedi Törvényszék
csoportvezetője,

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

a Szekszárdi Törvényszék területén
Kispálné Máté Irén, a Szekszárdi Törvényszék
bírósági ügyintézője,
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a Székesfehérvári Törvényszék területén
Talabérné Fodor Éva, a Székesfehérvári Törvényszék
osztályvezetője,

a Veszprémi Törvényszék területén
Vecseiné Schmitthoffer Lilla, a Veszprémi
Törvényszék tisztviselője,
Papik Erika Szilvia, a Veszprémi Járásbíróság
irodavezetője,

a Veszprémi Törvényszék területén
Major-Szász Viktória, a Veszprémi Törvényszék
csoportvezetője,
a Zalaegerszegi Törvényszék területén
Kis-Király Ervin, a Zalaegerszegi
osztályvezetője,

a Zalaegerszegi Törvényszék területén
Karancsy Zsuzsanna, a Keszthelyi Járásbíróság
tisztviselője,

Törvényszék
az Országos Bírósági Hivatalban
Papp Józsefné, az Országos
tisztviselője

részére főtanácsosi címet adományoz.
2021. július 15-ei hatállyal

Hivatal

részére tanácsosi címet adományoz.

Karácsonyi Gabriella, a Fővárosi
tisztviselője,
Petőné Tyukász Csilla, a Győri
irodavezetője,

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

Ítélőtábla

a Balassagyarmati Törvényszék területén
Selymesné Koplányi Ágnes, a Balassagyarmati
Törvényszék irodavezetője,
Pócsikné Gubó Judit, a Balassagyarmati Járásbíróság
tisztviselője,

32/2021. (III. 19.) OBT határozat
a Bírósági Szolgálatért Oklevél 2021. évi
adományozásáról

az Egri Törvényszék területén
Bózsó Mónika, a Hatvani Járásbíróság irodavezetője,

Az Országos Bírói Tanács Bírósági Szolgálatért
Oklevél elismerésben részesíti 45 éves bírósági
szolgálat alkalmából dr. Sebe Máriát, a Kúria bíráját.

a Fővárosi Törvényszék területén
Sántháné Szőke Mária, a Fővárosi Törvényszék
csoportvezetője,
Mikes Kornél István, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselője,

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

a Győri Törvényszék területén
Nagy Krisztina, a Győri Törvényszék tisztviselője,

33/2021. (III. 25.) OBT határozat
bizottság megbízatásának időtartama
meghosszabbításáról

a Gyulai Törvényszék területén
Nouas Zsuzsanna, a Békéscsabai Járásbíróság
tisztviselője,
a Kaposvári Törvényszék területén
Csernákné
Horváth
Hajnalka,
Járásbíróság irodavezetője,

a

a Kecskeméti Törvényszék területén
Eszes Mariann, a Kecskeméti
tisztviselője,

Járásbíróság

Az Országos Bírói Tanács a 101/2020. (IX. 9.) OBT
határozattal létrehozott, ugyanazon vezetői állást
már két alkalommal betöltő bírósági elnök és
elnökhelyettes újbóli kinevezéséhez történő
előzetes
hozzájárulás
elbírálásának
szempontrendszeréről szóló 8/2012. (III. 24.) OBT
határozat tartalmának felülvizsgálatára létrejött
bizottság megbízatásának időtartamát 2021.
május 31-ig meghosszabbítja.

Fonyódi

a Szegedi Törvényszék területén
Sajti Valéria, a Szegedi Járásbíróság irodavezetője,
a Szolnoki Törvényszék területén
Kelemen Ferencné, a Szolnoki
irodavezetője,

Bírósági

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

Járásbíróság
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SZEMÉLYI RÉSZ
2021. szeptember 15-ei hatállyal

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

nyugállományba
figyelemmel

Magyarország köztársasági elnöke

helyezés

iránti

kérelmére

bírói tisztségéből felmentette.
dr. Bodnárné dr. Galló Ildikót, a Komlói Járásbíróság
bíráját

Labanczné dr. Ficsór
Járásbíróság bíráját

2021. április 26-ai hatállyal

Adélt,

a

Nagykőrösi

2021. március 15. napjától,

lemondására figyelemmel;

dr. Sándor Andrást, a Dunakeszi Járásbíróság bíráját

dr. Székely Ákost, a Kúria elnökhelyettesét

2021. március 25. napjától határozatlan időtartamra
bíróvá kinevezte.

2021. június 11-ei hatállyal,

Dr. Pintérné dr. Polyák Melinda, a Budapesti XX., XXI.
és XXIII. Kerületi Bíróság bírájának kinevezését a
2021. március 1. napjától 2024. február 29. napjáig
terjedő időtartamra ismételten meghosszabbította.

dr. Járinka Csilla Ilonát, a Tatabányai Törvényszék
bíráját
2021. július 19-ei hatállyal,
dr. Réthy Editet, a Fővárosi Törvényszék bíráját

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

2021. augusztus 19-ei hatállyal,

ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Egresi Istvánt, a Győri Járásbíróság bíráját és
dr. Kaszás Józsefet, a Salgótarjáni Járásbíróság
bíráját

44.E/2021. (III. 1.) OBHE határozat
2021. március hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről

2021. szeptember 6-ai hatállyal,
dr. Kenesei Juditot, a Fővárosi Törvényszék bíráját

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. Dudás Máriának, a Szekszárdi Törvényszék
bírájának 2021. március 20. napjától
címzetes táblabíró címet,

2021. szeptember 9-ei hatállyal,
dr. Lukács Zsuzsannát,
tanácselnökét

a

Fővárosi

Ítélőtábla

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

- dr. Sal Ildikónak, a Hajdúszoboszlói Járásbíróság
bírájának 2021. március 3. napjától
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

Fitosné dr. Mózsik Gyöngyit, a Dabasi Járásbíróság
bíráját
2021. június 30-ai hatállyal,

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

dr. Szalai György Lászlót, a Győri Ítélőtábla
tanácselnökét
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55.E/2021. (III. 3.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

58.E/2021. (III.9.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Bekes Dalma Lídia Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2021. március 17.
napjától 2022. március 16. napjáig terjedő
határozott időtartamra meghosszabbítom.

Dr. Szabó Nikolettát, az Encsi Járásbíróság bíráját, a
Miskolci Törvényszék elnökének kezdeményezésére
- a Miskolci Járásbíróság csoportvezető-helyettesévé
történő kinevezésére tekintettel - a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján 2021.
március 15. napjától a Miskolci Járásbíróságra
áthelyezem.

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

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

59.E/2021. (III.10.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszűnéséről és a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

56. E/2021. (III. 3.) OBHE határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztása meghosszabbításáról
Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A.
§ (1) és (2) bekezdés alapján dr. Török Dániel Viktor
Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági
titkár hivatali beosztását 2021. április 1. napjától
2021. szeptember 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra meghosszabbítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1)
bekezdése alapján dr. Nobilis Gergely Bernát, az
Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali
beosztása – a határozott idő lejártával – 2021.
március 31. napjával megszűnik, erre tekintettel
2021. április 1. napjától a hivatali tevékenységét
megelőző szolgálati helyére, a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe beosztom.

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

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

57.E/2021. (III.9.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

60.E/2021. (III. 10.) OBHE határozat
katonai bírák Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

Dr. Bajusz Attilát, a Gyulai Járásbíróság bíráját, a
Gyulai Törvényszék elnökének kezdeményezésére a Békéscsabai Járásbíróság elnökévé történő
kinevezésére tekintettel - a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján 2021. március 11. napjától a
Békéscsabai Járásbíróságra áthelyezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdése h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése
alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának
biztosítása érdekében dr. Judi István hb. ezredest, a
Győri Törvényszék katonai tanácselnökét és dr.
Szabó Krisztián Tibor hb. alezredest, a Győri
Törvényszék katonai bíráját hozzájárulásukkal,

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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eredeti ítélkezési tevékenységük megtartása mellett
– 2021. április 1. napjától 2021. december 31.
napjáig – a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

63.E/2021. (III. 12.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr.
Mátyásné dr. Polereczki Éva bírót – a 468.E/2020.
(XII. 14.) OBHE határozattal kiírt pályázatra
figyelemmel – 2021. április 1. napjával a Kecskeméti
Járásbíróságról a Kecskeméti Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

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

61.E/2021. (III. 10.) OBHE határozat
bíró Veszprémi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. VörösVilimszky Annának, a Győri Törvényszék bírájának a
Veszprémi Törvényszékre történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett - 2021. április 1. napjától 2021.
június 30. napjáig meghosszabbítom.

64.E/2021. (III. 16.) OBHE határozat
bíró Fővárosi 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 dr. Karaszi Margaritát, a
Fővárosi Törvényszék bíráját hozzájárulásával,
eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása
mellett - 2021. május 1. napjától 2021. december 31.
napjáig - a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

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

62.E/2021. (III. 12.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatal
elnökhelyettese megbízatásának
megszűnéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 81. § (1) bekezdésének
a) pontja és (2) bekezdése, valamint 82. §-a alapján
megállapítom, hogy dr. Harangozó Attila, az
Országos
Bírósági
Hivatal
elnökhelyettese
megbízatása — lemondása folytán — 2021. március
31. napján megszűnik. Kúriai bírói munkakörbe
történő beosztásáról — hozzájárulásával — a Bszi.
85. §-a szerint alkalmazandó 75. § (1) bekezdése,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 8. § (2) bekezdése, 26.
§ (1) és (4) bekezdése alapján a Kúria elnöke
intézkedik.

65.E/2021. (III.22.) OBHE határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről és
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdése h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5)
bekezdése alapján, hozzájárulásukkal
1. dr. Ócsai Beatrix Mártának, a Fővárosi Ítélőtábla
bírájának,
2. dr. Bajnok István Sándornak, a Győri Ítélőtábla
bírájának,
3. dr. Kiss Gabriellának, a Szegedi Ítélőtábla
tanácselnökének,

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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4. dr. Szomszéd Évának, a Budapest Környéki
Törvényszék bírájának,
5. dr. Remes Gábornak, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökének,
6. dr. Banu Zsoltné dr. Szabó Juditnak,
7. dr. Bérces Nórának,
8. dr. Drávecz Margit Gyöngyvérnek,
9. dr. Nagy Szabolcsnak,
10. dr. Rák-Fekete Edinának és
11. Ságiné dr. Márkus Anettnek, a Fővárosi
Törvényszék bíráinak,
eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása
nélkül, valamint
12. dr. Székely Gabriellának, a Fővárosi Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesének és
13. dr. Repkényi Zsuzsannának, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bírájának,
eredeti
ítélkezési
tevékenysége
részbeni
megtartása mellett – 2021. április 1. napjától
2021. július 15. napjáig – a Kúriára történő
kirendelését meghosszabbítom, valamint
14. dr. Bagossyné dr. Körtvélyesi Máriát, a
Debreceni Törvényszék tanácselnökét, eredeti
ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása
mellett – 2021. április 1. napjától 2021. július 15.
napjáig – a Kúriára kirendelem.

69.E/2021. (III. 24.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Lakatos Dánielt, a Nagykátai Járásbíróság bíráját,
2021. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig
terjedő határozott időtartamra az Országos Bírósági
Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

71.E/2021. (III. 25.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszűnéséről és a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr.
Fülöp Natasa Katalin, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását – kérelmére –
2021. május 14. napjával megszüntetem és az 58. §
(3) bekezdése alapján 2021. május 15. napjától a
hivatali tevékenységét megelőző szolgálati helyére,
a Pesti Központi Kerületi Bíróságra bírói
munkakörbe beosztom.

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

66.E/2021. (III. 22.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelölésének meghosszabbításáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján
dr. Ócsai Beatrix Mártának, a Fővárosi Ítélőtábla
bírájának közigazgatási ügyekben eljáró bírói
kijelölését – hozzájárulásával – a Kúriára történő
kirendelése időtartamára, 2021. április 1. napjától
2021. július 15. napjáig meghosszabbítom.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

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

A Kúria elnökének döntései
A Kúria elnöke kinevezte
Dr. Márki Zoltánt, a Kúria tanácselnökét 2021.
március 15. napjától – 2027. március 14. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Kúria Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetőjének.
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Dr. Orosz Árpád Gábort, a Kúria tanácselnökét 2021.
március 15. napjától – 2027. március 14. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Kúria Polgári
Kollégiuma kollégiumvezetőjének.

A Szegedi Törvényszék elnökének döntése
A Szegedi Törvényszék elnöke kinevezte
Dr. Szabó Tamást, a Szegedi Járásbíróság
csoportvezető bíráját 2021. március 1. napjától
2027. február 28. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Szegedi Járásbíróság elnökének.

A Győri Ítélőtábla elnökének döntése
A Győri Ítélőtábla elnöke kinevezte

A Székesfehérvári Törvényszék elnökének
döntései

Dr. Maurer Ádám Józsefet, a Győri Ítélőtábla bíráját
2021. április 1. napjától határozatlan időre a Győri
Ítélőtábla tanácselnökének.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke kinevezte
Makainé dr. Malkovits Juditot, a Székesfehérvári
Törvényszék bíráját 2021. április 1. napjától
határozatlan időre a Székesfehérvári Törvényszék
tanácselnökének.

A Győri Törvényszék elnökének döntése
A Győri Törvényszék elnöke kinevezte

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB

Dr. Járfás Andrást, a Győri Törvényszék bíráját 2021.
március 16. napjától határozatlan időre a Győri
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiuma
tanácselnökének.

DÖNTÉSEI

A Budapest Környéki Törvényszék
elnökének döntése
A Gyulai Törvényszék elnökének döntése

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke a
Budapest
Környéki
Törvényszék
Büntetésvégrehajtási csoportvezetői álláshelyének (31.
számú) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény
132.
§
(2)
bekezdése
alapján
eredménytelenné nyilvánította.

A Gyulai Törvényszék elnöke kinevezte
Dr. Bajusz Attilát, a Gyulai Járásbíróság bíráját 2021.
március 11. napjától 2027. március 10. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Békéscsabai
Járásbíróság elnökének.

A Gyulai Törvényszék elnökének döntése
A Miskolci Törvényszék elnökének
döntései

A Gyulai Törvényszék elnöke a Battonyai
Járásbíróság elnöki álláshelyének (32. számú)
betöltésére
kiírt
pályázatot
a
bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény
132.
§
(2)
bekezdése
alapján
eredménytelenné nyilvánította.

A Miskolci Törvényszék elnöke kinevezte
Dr. Perényi Lászlót, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
elnökét 2021. március 15. napjától 2027. március
14. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Sátoraljaújhelyi Járásbíróság elnökének.

A Székesfehérvári Törvényszék elnökének
döntése

Dr. Szabó Nikolettát, az Encsi Járásbíróság bíráját
2021. március 15. napjától 2027. március 14. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Miskolci
Járásbíróság csoportvezető-helyettesének.

A
Székesfehérvári
Törvényszék
elnöke
a
Székesfehérvári Járásbíróság polgári csoportvezetői
bírói állására (32. számú) kiírt pályázatot a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
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alapján

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.
−

PÁLYÁZATOK

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek
bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó
jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén,
valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői
tisztséget csak határozatlan időre kinevezett bíró
tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság
elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági
vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal
nevezhető ki. Ha az elnök és az elnökhelyettes
ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői
állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.
A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági
vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e
törvény
vagy
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem
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 bírói állásokra vonatkozó általános
pályázati tudnivalók
1. A bírói állások meghirdetése
1.1.
Az üres bírói álláshelyek pályázat útján
tölthetők be. A pályázatot a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben
(Bjt.) meghatározott eseteket kivéve az Országos
Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írja ki.
1.2.
A
pályázati
felhívások
a
Bírósági
Közlönyben és a központi bírósági honlapon
jelennek meg.
2. A pályázat benyújtására jogosultak
Az álláshelyekre mindazon természetes személyek
pályázhatnak, akik
•
megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és
•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró
bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának
további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban
leírtaknak megfeleljen.
•
A
munkakörhöz
szükséges
speciális
szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő
pályázati feltételt a pályázati felhívás tartalmazza.
3. A pályázat
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.
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3.2.
A pályázathoz csatolni kell:
3.2.1. a jelentkezési segédlapot, valamint
3.2.2. a jelentkezési segédlap mellékletében
felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat
kötelezően csatolni kell:
•
az önéletrajzot,
•
az igazolványképet (2 db),
•
az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
•
az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati
eredményt,
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
•
a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát,
•
a kinevezéshez szükséges tények és adatok
igazolását,
•
a pályázat elbírálása során értékelhető
adatokról és tényekről szóló okiratokat.
3.3.
Amennyiben
bíró
az
áthelyezése
érdekében nyújt be pályázatot, a 3.2.1. pontban
foglaltat, valamint a 3.2.2. pontban felsoroltak közül
az önéletrajzot, az igazolványképet (2 db) és a
pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és
tényekről szóló okiratokat kell csatolnia.
3.4.
A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési
segédlap” a kitöltési útmutatóval együtt az alábbi
linken
https://birosag.hu/biroipalyazatok/segedanyagok található.
3.5.
A bírósági személyi nyilvántartásban
szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges –
adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a
pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia.
Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a
pályázatában
hivatkozhat,
és
kérheti
a
nyilvántartásból való beszerzésüket, ha – a
jelentkezési segédlapon – a hozzájárulását adja,
hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.
3.6.
A pályázati rangsor felállítása során
kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és
igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok
pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáson
már nincs lehetőség.
3.7.
A
bírói
álláshelyekre
benyújtandó
pályázatokhoz segítséget nyújt továbbá a
https://birosag.hu/biroi-palyazatok/biroipalyazatok-0/kozertheto-palyazati-tudnivalok-gyik

4. A
pályázat
határideje

benyújtásának

4.1. A pályázatot
a) járásbíróságra kiírt
járásbíróság elnökéhez,

pályázat

helye

esetén

b) törvényszékre kiírt pályázat esetén a törvényszék
elnökéhez,
c) ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az ítélőtábla
elnökéhez,
d) a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria elnökéhez
kell benyújtani.
4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő
határidőben kell benyújtani.
A pályázatok elbírálása
Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a bíróság elnöke
– a járásbíróság elnöke kivételével – elutasítja. A
hiányos – pótolható hiánnyal rendelkező –
pályázatot benyújtó pályázót pedig rövid határidő
tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek
elmulasztása esetén – és a nem pótolható hiánnyal
rendelkező – pályázatot elutasítja.
5.1.
A pályázati határidő leteltét – hiánypótlás
esetén a hiánypótlási eljárás lefolytatását – követő
15 napon belül a bírói tanács a pályázókat
meghallgatja. A pályázatokat a bírói tanács a Bjt. 14.
§ (4) bekezdése szerint rangsorolja. A rangsor
kialakításáról további tájékoztatást ad a bírói
álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól
és a pályázati rangsor kialakítása során adható
pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet.
5.2.
A bírói tanács a megállapított rangsort
megküldi a bíróság elnökének, aki a pályázati
rangsort javaslatával az OBH elnökének továbbítja.
5.3.
A pályázat elbírálója az OBH elnöke, vagy –
a Kúriára kiírt pályázat esetén – a Kúria elnöke. A
pályázati eljárás eredményeként az OBH elnöke
vagy a Kúria elnöke:
•
javaslatot tehet a köztársasági elnöknek
bírói kinevezésre,
•
a
pályázatot
eredménytelenné
nyilváníthatja.
Az OBH elnöke dönthet a bíró áthelyezéséről is.
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.

és

a
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Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

68.E/2021. (III. 23.) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

67.E/2021. (III. 23.) OBHE határozat
a Székesfehérvári Törvényszék elnöki
állásának pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Nyíregyházi
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.

Az
Országos
Bírósági
Hivatal
elnöke
a
Székesfehérvári 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. május 5.
napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye: Országos Bírósági
Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16.,
I. emelet 111.).

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. május 5.
napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye: Országos Bírósági
Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16.,
I. emelet 111.).

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás 18. § (2) bekezdésében rögzített
– mindazon körülményekről (igazgatási
vezetői tapasztalat, bírói gyakorlat, bírói
munkája
vizsgálatának
eredménye,
központi és helyi igazgatási feladatokban
való részvétel), melyek az elbírálás során
figyelembe vehetők;
- a pályázatában térjen ki a kollégium
működését segítő, a kollégiumvezető
munkáját
támogató
szakmai
elképzeléseire, különösen a képzés,
jogszabályalkotás, szabályzat alkotás és
módosítás tárgykörében;
- adjon számot a tanács munkájának
megszervezésére (pl. a tanácskozás
módjára, az ügyek tanácstagok közötti
szétosztásának
módjára)
vonatkozó
elképzeléseiről.

70.E/2021. (III. 24.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Nagykátai Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre
A Nagykátai Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági
bírói
(167.
számú)
álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. május 10. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Nagykátai Járásbíróság Elnöki Titkársága (2760
Nagykáta, Dózsa György u. 12.)
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

(1055

Pályázat a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiumánál egy
közigazgatási ügyszakos tanácselnöki (165.
számú) álláshely betöltésére

Pályázat a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiumánál egy
közigazgatási ügyszakos tanácselnöki (158.
számú) álláshely betöltésére

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

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

A jelentkező
- a pályázathoz csatolja részletes szakmai
önéletrajzát, mely számot ad – a
bíróságok
igazgatásáról
rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás 18. § (2) bekezdésében rögzített

A jelentkező
- a pályázathoz csatolja részletes szakmai
önéletrajzát, mely számot ad – a
bíróságok
igazgatásáról
rendelkező
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– mindazon körülményekről (igazgatási
vezetői tapasztalat, bírói gyakorlat, bírói
munkája
vizsgálatának
eredménye,
központi és helyi igazgatási feladatokban
való részvétel), melyek az elbírálás során
figyelembe vehetők;
- a pályázatában térjen ki a kollégium
működését segítő, a kollégiumvezető
munkáját
támogató
szakmai
elképzeléseire, különösen a képzés,
jogszabályalkotás, szabályzat alkotás és
módosítás tárgykörében;
- adjon számot a tanács munkájának
megszervezésére (pl. a tanácskozás
módjára, az ügyek tanácstagok közötti
szétosztásának
módjára)
vonatkozó
elképzeléseiről.

munkája
vizsgálatának
eredménye,
központi és helyi igazgatási feladatokban
való részvétel), melyek az elbírálás során
figyelembe vehetők;
- a pályázatában térjen ki a kollégium
működését segítő, a kollégiumvezető
munkáját
támogató
szakmai
elképzeléseire, különösen a képzés,
jogszabályalkotás, szabályzat alkotás és
módosítás tárgykörében;
- adjon számot a tanács munkájának
megszervezésére (pl. a tanácskozás
módjára, az ügyek tanácstagok közötti
szétosztásának
módjára)
vonatkozó
elképzeléseiről.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. május 10. napja.

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

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

(1055

(1055

Pályázat a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiumánál egy
közigazgatási ügyszakos tanácselnöki (175.
számú) álláshely betöltésére

Pályázat a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiumánál egy
közigazgatási ügyszakos tanácselnöki (173.
számú) álláshely betöltésére

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

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

A jelentkező
- a pályázathoz csatolja részletes szakmai
önéletrajzát, mely számot ad – a
bíróságok
igazgatásáról
rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás 18. § (2) bekezdésében rögzített
– mindazon körülményekről (igazgatási
vezetői tapasztalat, bírói gyakorlat, bírói
munkája
vizsgálatának
eredménye,

A jelentkező
- a pályázathoz csatolja részletes szakmai
önéletrajzát, mely számot ad – a
bíróságok
igazgatásáról
rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás 18. § (2) bekezdésében rögzített
– mindazon körülményekről (igazgatási
vezetői tapasztalat, bírói gyakorlat, bírói
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központi és helyi igazgatási feladatokban
való részvétel), melyek az elbírálás során
figyelembe vehetők;
- a pályázatában térjen ki a kollégium
működését segítő, a kollégiumvezető
munkáját
támogató
szakmai
elképzeléseire, különösen a képzés,
jogszabályalkotás, szabályzat alkotás és
módosítás tárgykörében;
- adjon számot a tanács munkájának
megszervezésére (pl. a tanácskozás
módjára, az ügyek tanácstagok közötti
szétosztásának
módjára)
vonatkozó
elképzeléseiről.

való részvétel), melyek az elbírálás során
figyelembe vehetők;
- a pályázatában térjen ki a kollégium
működését segítő, a kollégiumvezető
munkáját
támogató
szakmai
elképzeléseire, különösen a képzés,
jogszabályalkotás, szabályzat alkotás és
módosítás tárgykörében;
- adjon számot a tanács munkájának
megszervezésére (pl. a tanácskozás
módjára, az ügyek tanácstagok közötti
szétosztásának
módjára)
vonatkozó
elképzeléseiről.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. május 10. napja.

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

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

(1055

(1055

Pályázat a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiumánál egy
közigazgatási ügyszakos tanácselnöki (778.
számú) álláshely betöltésére

Pályázat a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiumánál egy
közigazgatási ügyszakos tanácselnöki (786.
számú) álláshely betöltésére

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

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

A jelentkező
- a pályázathoz csatolja részletes szakmai
önéletrajzát, mely számot ad – a
bíróságok
igazgatásáról
rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás 18. § (2) bekezdésében rögzített
– mindazon körülményekről (igazgatási
vezetői tapasztalat, bírói gyakorlat, bírói
munkája
vizsgálatának
eredménye,
központi és helyi igazgatási feladatokban
való részvétel), melyek az elbírálás során
figyelembe vehetők;

A jelentkező
- a pályázathoz csatolja részletes szakmai
önéletrajzát, mely számot ad – a
bíróságok
igazgatásáról
rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás 18. § (2) bekezdésében rögzített
– mindazon körülményekről (igazgatási
vezetői tapasztalat, bírói gyakorlat, bírói
munkája
vizsgálatának
eredménye,
központi és helyi igazgatási feladatokban
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- a

pályázatában térjen ki a kollégium
működését segítő, a kollégiumvezető
munkáját
támogató
szakmai
elképzeléseire, különösen a képzés,
jogszabályalkotás, szabályzat alkotás és
módosítás tárgykörében;
- adjon számot a tanács munkájának
megszervezésére (pl. a tanácskozás
módjára, az ügyek tanácstagok közötti
szétosztásának
módjára)
vonatkozó
elképzeléseiről.

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

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

(1055

Pályázat a Budai Központi Kerületi Bíróság
egy büntető ügyszakos csoportvezető bírói
(546. számú) álláshelyének betöltésére

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

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

(1055

A Győri 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 Győri Törvényszék polgári
ügyszakos tanácselnöki (10. számú)
álláshely betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
− megfelel-e
a
vezetői
kinevezési
feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára
vonatkozó
iratoknak
a
kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez
és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és 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
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A jelentkező a pályázathoz csatolja részletes
szakmai önéletrajzát és pályaművet.

A jelentkező a pályázatához csatolja szakmai
önéletrajzát.
Az önéletrajzában térjen ki az igazgatási
szabályzat 18. § (2) bekezdésében rögzített
körülményekre
- igazgatási vezetői tapasztalat,
- bírói gyakorlat,
- bírói munkája vizsgálatának eredménye,
központi és helyi igazgatási feladatokban
való részvétel),
a
kollégium
működését
segítő
tevékenység,
a kollégiumvezető munkáját támogató
elképzelésekről, különösen a képzés,
jogszabályalkotás, szabályzat alkotás és
módosítás tárgykörében.

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

Önéletrajzában térjen ki továbbá – figyelemmel a
ténylegesen ítélkező tanácsra – hogy milyen
módon kívánja megszervezni a tanács működését
az ügyek tanácstagok közötti szétosztását.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. április 30. napja. 16.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Győri Törvényszék elnöke (9021 Győr, Szent István
u. 6.).

A Gyulai Törvényszék elnöke által kiírt
pályázat

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. április 20. napja 12.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkárság (5700 Gyula,
Béke sgt. 38. Pf.49.).

Pályázat a Battonyai Járásbíróság elnöki
(32. számú) álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A Szegedi 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 Szegedi Járásbíróság polgári
ügyszakos csoportvezető bírói (47. számú)
álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
− megfelel-e
a
vezetői
kinevezési
feltételeknek,
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A Szolnoki Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

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 Szolnoki Járásbíróság elnöki (32.
számú) álláshelyének betöltésére
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 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
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a Törvényszék elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
− a Törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
− tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
− bírósági integritás,
− bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. május 6. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék elnöke
Széchenyi tér 4.)

(6720

Szeged,
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bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. május 10. napja

A pályázat beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki
Szolnok, Kossuth Lajos út 1.)

Titkárság

(5000

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

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

Pályázat a Szombathelyi Járásbíróság
elnöki (21. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázat beadásának helye:
Szombathelyi Törvényszék Elnöki Titkárság (9700
Szombathely, Szily János utca 7.)

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

KÖZLEMÉNYEK

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
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,

Bírósági igazolvány érvénytelenítése
Néhai Grezner Józsefnének, a Budapest Környéki
Törvényszék fizikai dolgozójának a BA 190771
számú,
Müller Zita Gabriellának, a Pécsi Törvényszék fizikai
dolgozójának a BA 191836 számú igaságügyi
alkalmazotti,
dr. Szalai Zoltánnak, a Szegedi Járásbíróság bírájának
az AA 109461 számú bírói igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

Körbélyegző érvénytelenítése
A Veszprémi Járásbíróság feliratú, 6. és 25.
sorszámú körbélyegzők elvesztek.
A bélyegzők érvénytelenek.
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