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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
ajánlást hozom:

SZABÁLYZAT

1.§ Hatályát veszti a bírósági épületekben
tartózkodás járványügyi készültség idején irányadó
szabályainak meghatározásáról szóló 4/2020. (IX.
15.) OBH elnöki ajánlás módosításáról szóló 5/2020.
(IX. 23.) OBH elnöki ajánlás.
2.§ (1) Ez az ajánlás a közzétételt követő napon lép
hatályba.
(2) Ez az ajánlás a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

5/2021. (III. 31.) OBH utasítás
a bírósági közvetítés részletes szabályairól
szóló 3/2020. (I. 31.) OBH utasítás
módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő normatív utasítást adom ki:
1. § A bírósági közvetítés részletes szabályairól
szóló 3/2020. (I. 31.) OBH utasítás (a továbbiakban:
közvetítői szabályzat) 6. § (1) bekezdés nyitó
szövegrészében a „közvetői” szövegrész helyébe a
„közvetítői” szöveg lép.
2. § A közvetítői szabályzat 6. § (1) bekezdés a)
pontjában hatályát veszti a „, kivéve, ha a bírót az
adott törvényszék területén más bíróságra osztják
be,” szövegrész.
3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.

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

2/2021. (V. 5.) OBH elnöki ajánlás
a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
szabadságolási rendjéről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
figyelembevételével a következő ajánlást adom ki:

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

1. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvénynek az ítélkezési szünetre vonatkozó
szabályaira tekintettel ajánlott, hogy a bírósági
szervezetben a munkáltatói jogkört gyakorlók a
bírók és az igazságügyi alkalmazottak évi rendes
szabadságát lehetőleg a 2021. július 16. napjától
2021. augusztus 19. napjáig, illetve a 2021.
december 27. napjától 2021. december 31. napjáig
terjedő időszakban adják ki.

AJÁNLÁSOK

1/2021. (V. 5.) OBH elnöki ajánlás
a bírósági épületekben tartózkodás
járványügyi készültség idején irányadó
szabályainak meghatározásáról szóló
4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki ajánlás
módosításáról szóló 5/2020. (IX. 23.) OBH
elnöki ajánlás hatályon kívül helyezéséről

2. Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép
hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában írt felhatalmazás alapján az alábbi
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25.SZ/2021. (IV. 6.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

HATÁROZATOK

24.SZ/2021. (IV. 6.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék területén két
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshely bírósági fogalmazói álláshellyé,
két középfokú végzettségű tisztviselő,
írnoki álláshely felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshellyé és három középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshely
bírósági ügyintézői álláshellyé alakításáról,
továbbá a Gyulai Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
81.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

A Gyulai Törvényszék 2020.El.I.D.2/18. számon
2021. február 24. napján benyújtott Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

26.SZ/2021. (IV. 12.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely
megszüntetéséről és a Gyulai Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
81.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Gyulai
Törvényszék területén 2021. április 15-ei hatállyal
két középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshelyet bírósági fogalmazói álláshellyé, két
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki álláshelyet
felsőfokú végzettségű tisztviselői álláshellyé és
három középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshelyet bírósági ügyintézői álláshellyé alakítok
át.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Gyulai
Törvényszék területén 2021. április 17-ei hatállyal
egy törvényszéki bírói (28. számú) álláshelyet
megszüntetek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
április 17. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Gyulai Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
81.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. és 3. pontját:

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

1.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.3 bírósági fogalmazó: 7 fő
2.4 felsőfokú végzettségű tisztviselő: 12 fő
2.5 bírósági ügyintéző: 20 fő
2.6 középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 108 fő

Bírói létszám:

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 15 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 29 fő
Bírói létszám mindösszesen: 74 fő

Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
(247 fő) és a Gyulai Törvényszék engedélyezett
létszáma (322 fő) változatlan.

3. A Gyulai Törvényszék
létszáma 321 fő.

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

engedélyezett

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

8

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2021/4. SZÁM

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

elnökhelyettese;” szövegrész.

27.SZ/2021. (IV. 12.) OBHE határozat
a Veszprémi Törvényszék területén egy
felsőfokú végzettségű tisztviselői álláshely
bírósági ügyintézői álláshellyé alakításáról
és a Veszprémi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 93.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

2. § Hatályát veszti

1. az összbírói értekezletek veszélyhelyzeti ideje
alatti
megtartásának
tilalmáról
szóló
147.SZ/2020. (XI. 11.) OBHE határozat,
2. a járványügyi készültség idején a központi és
regionális képzési feladatok teljesítésének
rendjéről szóló 133.SZ/2020. (IX. 1.) OBHE
határozat,
3. az egyes OBHE határozatok hatályon kívül
helyezéséről szóló 101.SZ/2020. (V. 28.) OBHE
határozat
4. a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt az
Országos
Bírósági
Hivatalhoz
érkezett
papíralapú iratok kezelésének különleges
szabályairól, valamint az iratok elektronikus
kezelésének rendjéről szóló 42.SZ/2020. (III.
26.) OBHE határozat módosításáról szóló
71.SZ/2020. (V. 13.) OBHE határozat
5. a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes
eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.
31.) Korm. rendelet alkalmazását segítő
kabinetek létrehozásáról szóló 45.SZ/2020. (III.
31.)
OBHE
határozat
módosításáról
58.SZ/2020. (IV. 22.) OBHE határozat
6. az Országos Bírósági Hivatal elnöke egyes
határozatainak hatályban tartásáról szóló
43.SZ/2020. (III. 27.) OBHE határozat
módosításáról szóló 46.SZ/2020. (IV. 1.) OBHE
határozat,
7. az Országos Bírósági Hivatal elnöke egyes
határozatainak hatályban tartásáról szóló
43.SZ/2020. (III. 27.) OBHE határozat
8. a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt az
Országos
Bírósági
Hivatalhoz
érkezett
papíralapú iratok kezelésének különleges
szabályairól, valamint az iratok elektronikus
kezelésének rendjéről szóló 42.SZ/2020. (III.
26.) OBHE határozat
9. a szolgálati viszonnyal, valamint az igazgatási
intézkedésekkel és döntésekkel kapcsolatosan
keletkezett
kiadmányok
elektronikus
kézbesítéséről szóló 40.SZ/2020. (III. 24.) OBHE
határozat
10. a 37/2020. (III. 17.) OBHE határozat
módosításáról szóló 39.SZ./2020. (III. 18.)
OBHE határozat
11. a rendkívüli ítélkezési szünet során egyes
törvényszéki
elnökök
igazgatási
tevékenységének
vizsgálata
tárgyában
folyamatban lévő eljárások felfüggesztéséről
szóló 38.SZ/2020. (III. 17.) OBHE határozat
12. a rendkívüli ítélkezési szünet során a peres és
peren kívüli ügyekben történő feladatellátásról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Veszprémi
Törvényszék területén 2021. április 15-ei hatállyal
egy felsőfokú végzettségű tisztviselői álláshelyet
bírósági ügyintézői álláshellyé alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
április 15. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Veszprémi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 93.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. pontját:
2.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.4 felsőfokú végzettségű tisztviselő: 5
fő
2.5 bírósági ügyintéző: 16 fő

Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
(261 fő) és a Veszprémi Törvényszék engedélyezett
létszáma (349 fő) változatlan.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

28.SZ/2021. (IV. 21.) OBHE határozat
a Válsághelyzeti Kabinet létrehozásáról
szóló 130.SZ/2020. (IX. 1.) OBHE határozat
módosításáról, valamint a COVID-19
vírussal kapcsolatban kihirdetett
veszélyhelyzettel és egészségügyi
válsághelyzettel kapcsolatban közzétett az
Országos Bírósági Hivatal elnöke egyes
határozatainak hatályon kívül
helyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában írt felhatalmazás alapján az alábbi
határozatot hozom:
1. § A Válsághelyzeti Kabinet létrehozásáról szóló
130.SZ/2020. (IX. 1.) OBHE határozatban hatályát
veszti a „dr. Harangozó Attila, az OBH
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szóló 37.SZ/2020. (III. 17.) OBHE határozat

30.SZ/2021. (IV. 21.) OBHE határozat
a Miskolci Törvényszék területén egy
vezetői álláshely felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshellyé, két vezetői
álláshely középfokú végzettségű
tisztviselő, írnoki álláshellyé és két
bírósági fogalmazói álláshely bírósági
titkári álláshellyé alakításáról, továbbá a
Miskolci Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 84.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

13. a rendkívüli ítélkezési szünet során ellátandó
bírósági igazgatási és ügyintézési feladatokról
szóló 35.SZ/2020. (III. 15.) OBHE határozat.
3. § (1) Ez a határozat a közzétételt követő napon lép
hatályba.
(2) Ez a határozat a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Miskolci
Törvényszék területén 2021. május 1-jei hatállyal
egy vezetői álláshelyet felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshellyé, két vezetői álláshelyet
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki álláshellyé
és két bírósági fogalmazói álláshelyet bírósági titkári
álláshellyé alakítok át.

29.SZ/2021. (IV. 21.) OBHE határozat
a Debreceni Törvényszék területén három
bírósági fogalmazói álláshely bírósági
titkári álláshellyé alakításáról és a
Debreceni Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 77.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
május 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Miskolci Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 84.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. pontját:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Debreceni
Törvényszék területén 2021. május 1-jei hatállyal
három bírósági fogalmazói álláshelyet bírósági
titkári álláshellyé alakítok át.

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1 vezető: 36 fő
2.2 bírósági titkár: 59 fő
2.3 bírósági fogalmazó: 13 fő
2.4 felsőfokú végzettségű tisztviselő: 15 fő
2.6 középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 294 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
május 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Debreceni Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 77.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. pontját:
3.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.2 bírósági titkár: 46 fő
2.3 bírósági fogalmazó: 7 fő

Az
igazságügyi
alkalmazotti
létszám
mindösszesen (528 fő) és a Miskolci Törvényszék
engedélyezett létszáma (695 fő) változatlan.

Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
(396 fő) és a Debreceni Törvényszék engedélyezett
létszáma (533 fő) változatlan.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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31.SZ/2021. (IV. 22.) OBHE határozat
a COVID-19 vírussal kapcsolatban
kihirdetett veszélyhelyzet, egészségügyi
válsághelyzet idején a központi és
regionális képzési feladatok teljesítésének
rendjéről

1.1.5 tanácselnök: 27 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 83 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 125 fő
Bírói létszám mindösszesen: 285 fő
3.

A
Budapest
Környéki
Törvényszék
engedélyezett létszáma 1038 fő.

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

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

1.§ A központi és regionális képzések, ezen
határozat hatályba lépésének napjától, a COVID-19
vírussal kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzet,
egészségügyi válsághelyzet ideje alatt kizárólag
távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy
digitális képzésként szervezhetők meg.
2.§ (1) Ez a határozat a közzétételt követő napon lép
hatályba.

33.SZ/2021. (IV. 30.) OBHE határozat
a Debreceni Törvényszék területén két
törvényszéki bírói és két járásbírósági bírói
álláshely megszüntetéséről, egy
járásbírósági bírói álláshely törvényszéki
bírói álláshellyé alakításáról és a
Debreceni Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 77.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Debreceni
Törvényszék területén 2021. május 1-jei hatállyal két
törvényszéki bírói (41. és 67. számú) és két
járásbírósági bírói (62. és 99. számú) álláshelyet
megszüntetek, valamint egy járásbírósági bírói (72.
számú) álláshelyet törvényszéki bírói álláshellyé
alakítok át.

32.SZ/2021. (IV. 30.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
területén két törvényszéki bírói álláshely
megszüntetéséről, egy tanácselnöki
álláshely törvényszéki bírói álláshellyé
alakításáról és a Budapest Környéki
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 76.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
május 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Debreceni Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 77.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. és 3.
pontját:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Budapest Környéki
Törvényszék területén 2021. május 1-jei hatállyal két
törvényszéki bírói (66. és 218. számú) álláshelyet
megszüntetek és egy tanácselnöki (18. számú)
álláshelyet törvényszéki bírói álláshellyé alakítok át.

1.

1.1 Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 39 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 62 fő

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

Bírói létszám:

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 60 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 71 fő
Bírói létszám mindösszesen: 133 fő

Bírói létszám:
1.1 Törvényszéki bírói létszám:
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3. A Debreceni Törvényszék engedélyezett
létszáma 529 fő.

35.SZ/2021. (IV. 30.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről és a Győri Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
80.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

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

34.SZ/2021. (IV. 30.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék területén tizenöt
törvényszéki bírói álláshely
megszüntetéséről és a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 79.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Győri Törvényszék
területén 2021. május 1-jei hatállyal egy
járásbírósági bírói (45. számú) álláshelyet
megszüntetek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
május 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról szóló
80.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. és 3. pontját:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Fővárosi
Törvényszék területén 2021. május 1-jei hatállyal
tizenöt törvényszéki bírói (131., 143., 162., 183.,
194., 200., 246., 256., 261., 265., 739., 748., 756., 757.
és 781. számú) álláshelyet megszüntetek.

1.

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 45 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 52 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
május 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Fővárosi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 79.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. és 3.
pontját:
1.

Bírói létszám:

Bírói létszám mindösszesen: 95 fő
3. A Győri Törvényszék engedélyezett létszáma
387 fő.

Bírói létszám:

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

1.1 Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 279 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 391 fő
Bírói létszám mindösszesen: 772 fő

36.SZ/2021. (IV. 30.) OBHE határozat
a Kaposvári Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói és két járásbírósági bírói
álláshely megszüntetéséről, egy bírósági
ügyintézői álláshely bírósági titkári
álláshellyé alakításáról, továbbá a
Kaposvári Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 82.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

3. A Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszáma 2928 fő.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Kaposvári
Törvényszék területén 2021. május 1-jei hatállyal
egy törvényszéki bírói (5. számú) és egy
járásbírósági bírói (50. számú) álláshelyet
megszüntetek, egy bírósági ügyintézői álláshelyet
12
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bírósági titkári álláshellyé átalakítok, valamint 2021.
július 1-jei hatállyal egy járásbírósági bírói (49.
számú) álláshelyet megszüntetek.

37.SZ/2021. (IV. 30.) OBHE határozat
a Kecskeméti Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről és a Kecskeméti
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 83.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
május 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Kaposvári Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 82.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1., 2. és 3.
pontját:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Kecskeméti
Törvényszék területén 2021. május 1-jei hatállyal
egy járásbírósági bírói (93. számú) álláshelyet
megszüntetek.

1. Bírói létszám:
1.1 Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 17 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 32 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 36 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 46 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
május 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Kecskeméti Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 83.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. és 3.
pontját:

Bírói létszám mindösszesen: 78 fő
2.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.2 bírósági titkár: 27 fő
2.5 bírósági ügyintéző: 24 fő
Az
igazságügyi
alkalmazotti
mindösszesen (272 fő) változatlan.

3. A Kaposvári
létszáma 350 fő.

Törvényszék

1.

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 60 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 72 fő

létszám

Bírói létszám mindösszesen: 117 fő

engedélyezett

3. A Kecskeméti Törvényszék engedélyezett
létszáma 512 fő.

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

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

Bírói létszám:

38.SZ/2021. (IV. 30.) OBHE határozat
a Miskolci Törvényszék területén két
törvényszéki bírói álláshely
megszüntetéséről és a Miskolci
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 84.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 35 fő
. bírói létszám összesen: 45 fő
Bírói létszám mindösszesen: 77 fő
3. A Kaposvári
létszáma 349 fő.

Törvényszék

Bírói létszám:

engedélyezett

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Miskolci
Törvényszék területén 2021. május 1-jei hatállyal két
törvényszéki bírói (35. és 179. számú) álláshelyet
megszüntetek.

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

13

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2021/4. SZÁM

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
május 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Miskolci Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 84.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. és 3.
pontját:

Bírói létszám mindösszesen: 120 fő

1.

3. A Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett
létszáma 484 fő.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Bírói létszám:
1.1 Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 39 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 63 fő

40.SZ/2021. (IV. 30.) OBHE határozat
a Pécsi Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói és egy járásbírósági bírói
álláshely megszüntetéséről és a Pécsi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 86.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

Bírói létszám mindösszesen: 165 fő
3. A Miskolci
létszáma 693 fő.

Törvényszék

engedélyezett

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Pécsi Törvényszék
területén 2021. május 1-jei hatállyal egy
törvényszéki bírói (29. számú) és egy járásbírósági
bírói (87. számú) álláshelyet megszüntetek.

39.SZ/2021. (IV. 30.) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék területén két
törvényszéki bírói és egy járásbírósági bírói
álláshely megszüntetéséről és a
Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 85.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Nyíregyházi
Törvényszék területén 2021. május 1-jei hatállyal két
törvényszéki bírói (13. és 124. számú) és egy
járásbírósági bírói (57. számú) álláshelyet
megszüntetek.

1.

1.1 Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 22 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 42 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 44 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 51 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
május 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 85.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. és 3.
pontját:
1.

Bírói létszám:

Bírói létszám mindösszesen: 93 fő
3. A Pécsi Törvényszék engedélyezett létszáma 408
fő.

Bírói létszám:
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1.1 Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 27 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 47 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 64 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 73 fő
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2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
május 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Szolnoki Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 90.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. és 3.
pontját:

41.SZ/2021. (IV. 30.) OBHE határozat
a Szekszárdi Törvényszék területén egy
járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről és a Szekszárdi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 89.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

1.

Bírói létszám:
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 37 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 45 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Szekszárdi
Törvényszék területén 2021. május 1-jei hatállyal
egy járásbírósági bírói (31. számú) álláshelyet
megszüntetek.

Bírói létszám mindösszesen: 80 fő
3. A Szolnoki
létszáma 327 fő.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
május 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Szekszárdi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 89.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. és 3.
pontját:
1.

Törvényszék

engedélyezett

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

Bírói létszám:

43.SZ/2021. (IV. 30.) OBHE határozat
a Veszprémi Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely
megszüntetéséről, egy törvényszéki bírói
álláshely járásbírósági bírói álláshellyé
alakításáról és a Veszprémi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
93.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 26 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 32 fő
Bírói létszám mindösszesen: 55 fő
3. A Szekszárdi Törvényszék engedélyezett
létszáma 237 fő.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Veszprémi
Törvényszék területén 2021. május 1-jei hatállyal
egy törvényszéki bírói (22. számú) álláshelyet
megszüntetek és egy törvényszéki bírói (26. számú)
álláshelyet járásbírósági bírói álláshellyé alakítok át.

42.SZ/2021. (IV. 30.) OBHE határozat
a Szolnoki Törvényszék területén négy
járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről és a Szolnoki
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 90.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
május 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Veszprémi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 93.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. és 3.
pontját:
1.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Szolnoki
Törvényszék területén 2021. május 1-jei hatállyal
négy járásbírósági bírói (55., 67., 76. és 77. számú)
álláshelyet megszüntetek.

Bírói létszám:
1.1 Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 26 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 43 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 37 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 44 fő
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Bírói létszám mindösszesen: 87 fő
3. A Veszprémi Törvényszék engedélyezett
létszáma 348 fő.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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Zoltánt, dr. Vadász Viktort és dr. Matusik Tamást
delegálja.

34/2021. (IV. 7.) OBT határozat
a bírák és igazságügyi alkalmazottak
szabadságolási rendjéről szóló OBH ajánlás
véleményezéséről

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

Az Országos Bírói Tanács a bírák és igazságügyi
alkalmazottak szabadságolási rendjéről szóló OBH
ajánlását támogatólag véleményezi.

37/2021. (IV. 7.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatot
tartalmazó 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás
módosításáról és a bíróságok által
használt gépjárművek üzemeltetéséről és
használatáról szóló 20/2019. (X. 31.) OBH
utasítás hatályon kívül helyezéséről szóló
OBH utasítás tervezet véleményezése
tárgyában

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

35/2021. (IV. 7.) OBT határozat
az ítélőtáblák és a törvényszékek által
használt gépjárművek üzemeltetésére és
használatára vonatkozó OBH elnöki
ajánlástervezet véleményezése tárgyában

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal
gazdálkodásáról
szóló
szabályzatot
tartalmazó 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás
módosításáról és a bíróságok által használt
gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról
szóló 20/2019. (X. 31.) OBH utasítás hatályon kívül
helyezéséről szóló OBH utasítás tervezetet akként
véleményezi, hogy annak 2. §-át támogatja, az 1. § át viszont nem támogatja a következők miatt.

Az Országos Bírói Tanács az ítélőtáblák és a
törvényszékek
által
használt
gépjárművek
üzemeltetésére és használatára vonatkozó OBH
elnöki
ajánlástervezetet
nem
támogatja.
Aggályosnak tartja az ajánlástervezet 5. § (2)
bekezdés b) pontjában foglalt, személyes
magánhasználatra
vonatkozó
rendelkezéseit,
ugyanakkor üdvözli, hogy az ajánlástervezet a
68/2020. (V. 11.) OBT határozatban kifogásolt
rendelkezéseit módosította.

1. Az OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó
bírósági vezető részére üzemi használatú
gépjármű
személyes
használatának
engedélyezése olyan egyéb juttatás, amelynek
feltételeit és mértékét a Bjt. 189. § (3) bekezdése
és Bszi. 103. § (2) bekezdés c) pontja szerint az
OBH elnöke az érdekképviseleti szervekkel
együttműködve, az OBT véleményét beszerezve
állapítja meg. Mindezek az utasítás tervezetének
elkészítését megelőzően nem történtek meg.
2. Az OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó,
a bírák felett munkáltatói jogkört gyakorló és az
ügyelosztási rendért is felelős bírósági vezetők
részére a magáncélú gépjárműhasználat
engedélyezése jogszabállyal nem alátámasztott,
és ezzel olyan mértékű többlettjuttatást
kapnának, amelynek indokoltsága a vezetői

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

36/2021. (IV. 7.) OBT határozat
a 2021. évi jogállamisági jelentést
előkészítő Európai Bizottság előtti 2021.
április 26. és 28. napja között zajló
információcserében való résztvevők
kiválasztása tárgyában
Az Országos Bírói Tanács a 2021. évi jogállamisági
jelentést előkészítő Európai Bizottság előtti
információcserében való részvételre dr. Rochlitz
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pótlékoknak a bírói illetményemeléshez képest
is
jelentős
emelésére
tekintettel
megkérdőjelezhető.

41/2021. (IV. 7.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról

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

Az Országos Bírói Tanács a 2021. április 7. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

38/2021. (IV. 7.) OBT határozat
munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés mellőzéséről

42/2021. (IV. 8.) OBT határozat
a bíróságok 2022. évi költségvetési
javaslatának véleményezéséről

Az Országos Bírói Tanács dr. Ferencz Miklós a
Veszprémi Törvényszék tanácselnökének – a
kérelmére - a felmentési időre járó munkavégzési
kötelezettség alóli mentesítését mellőzi.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a bíróságok 2022. évi
költségvetési
többletigényével
kapcsolatos
előterjesztését támogatólag véleményezi.

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

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

39/2021. (IV. 7.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettsége alóli
mentesítéséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Halász Orsolya Ritát, a
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját 2021.
május 1. napjától kezdődően a lemondási idő végéig
mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

40/2021. (IV. 7.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettsége alóli
mentesítéséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Léhner Anitát, a
Mohácsi Járásbíróság bíráját 2021. április 19.
napjától kezdődően a lemondási idő végéig
mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

2021. július 31-ei hatállyal
nyugállományba
figyelemmel

Magyarország köztársasági elnöke
Dr. Halász Orsolya Ritát, a Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróság bíráját

helyezés

iránti

kérelmére

bírói tisztségéből felmentette.
dr. Kéry Beátát, a Veszprémi Törvényszék bíráját,

2021. június 1-jei hatállyal,

Mayerné dr. Pataki Krisztinát, a Budapesti XVIII. és
XIX. Kerületi Bíróság bíráját és

dr. Léhner Anitát, a Mohácsi Járásbíróság bíráját
2021. június 30-ai hatállyal

dr. Szántay Bernadettet, a Veszprémi Törvényszék
bíráját

lemondására figyelemmel,

2021. április 15. napjától,

dr. Rejtő Eszter Emíliát, a Miskolci Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót

dr. Mátis Juditot, a Siófoki Járásbíróság bíráját

2021. október 5-ei hatállyal,

2021. április 16. napjától,

dr. Ferencz Miklóst, a Veszprémi Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót

dr. Balogh Krisztinát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,

2021. október 13-ai hatállyal,

dr. Barnóczki Pétert,
Járásbíróság bíráját,

Könnyűné dr. Mondok Editet, a Fővárosi
Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót

a

Szigetszentmiklósi

2021. október 15-ei hatállyal,

dr. Borbély Tündét, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

dr. Paczolayné dr. Szilágyi Erzsébetet, a Fővárosi
Törvényszék bíráját

dr. Botos Esztert, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

2021. október 20-ai hatállyal,

dr. Demeter Évát, a Ráckevei Járásbíróság bíráját,

dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsannát, a
Veszprémi Törvényszék tanácselnökét, címzetes
táblabírót

dr. Fekete Zsuzsanna
Törvényszék bíráját,

Máriát,

a

Szekszárdi

2021. október 25-ei hatállyal,

dr. Gedei Hajnalka
Járásbíróság bíráját,

dr. Farkas László Pétert, a Szekszárdi Törvényszék
tanácselnökét

dr. Hanzó Gabriellát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,

2021. október 27-ei hatállyal

dr. Hegyi Áront, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
bíráját,

a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel,

Juliannát,

a

Jászberényi

Hoszné dr. Nagy Tímeát, az Egri Járásbíróság bíráját,

Baloghné dr. Horváth Viktória Rózsát, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság bíráját, címzetes
törvényszéki bírót

dr. Kállai Eriket, a Győri Törvényszék bíráját,
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dr. Kerékgyártó-Minda Mária Juditot, a Veszprémi
Törvényszék bíráját,

72.E/2021. (IV. 1.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

dr. Korsós Juditot, a Dunakeszi Járásbíróság bíráját,
dr. Mészáros Ádám Zoltánt, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.
§ (4) bekezdése alapján – a Kecskeméti Törvényszék
elnökének javaslatára – dr. Mátyásné dr. Polereczki
Évát,
a
Kecskeméti
Törvényszék
bíráját,
hozzájárulásával, 2021. április 1. napjától fiatalkorú
elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.

dr. Őri Zsófiát, a Sárvári Járásbíróság bíráját,
dr. Sándor István Zoltánt, a Gödöllői Járásbíróság
bíráját és

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

dr. Várady Lillát, az Ózdi Járásbíróság bíráját
2021. május 1. napjától
határozatlan időtartamra bíróvá kinevezte,

73.E/2021. (IV. 6.) OBHE határozat
bíró minisztériumi beosztásának
megszüntetéséről és a Fővárosi
Törvényszékre történő beosztásáról

dr. Martinek Adrienn-nek, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírájának és
dr. Mizsák Georgina Máriának, az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bírónak a kinevezését a 2021.
május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő
időtartamra meghosszabbította.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés f) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalma zásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 62/C. § (3)
bekezdésének utalása szerint az 58. § (3) bekezdése
alapján dr. Élő Károlynak, az Igazságügyi
Minisztériumba beosztott bírónak a beosztását –
kérelmére
–
2021.
április
14.
napjával
megszüntetem és a minisztériumi tevékenységét
megelőző
szolgálati
helyére,
a
Fővárosi
Törvényszékre 2021. április 15. napjától bírói
munkakörbe beosztom.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

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.

74.E/2021. (IV. 7.) OBHE határozat
bíró Kúriára történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján – a
Kúria elnökének javaslatára – dr. Ábrahám Mártát, a
Budapest
Környéki
Törvényszék
bíráját
hozzájárulásával, 2021. április 15. napjától
határozatlan időre a Kúriára beosztom.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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kerületi bírósági bíró hivatali beosztását –
kérelmére
–
2021.
április
30.
napjával
megszüntetem és a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 19.
§-a, valamint 34. § (1) bekezdése alapján – a
21.E/2021. (II. 3.) OBHE határozattal kiírt pályázatra,
valamint a Kúria elnökének döntésére figyelemmel
– 2021. május 1. napjától a Kúriára bírói
munkakörbe áthelyezem.

75.E/2021. (IV. 9.) OBHE határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1) - (2) és (5)
bekezdése alapján dr. Stumpf-Rádai Ágota
Mariettát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját
és dr. Cséffán Józsefet, a Szegedi Törvényszék
tanácselnökét – hozzájárulásukkal, eredeti ítélkezési
tevékenységük megtartása nélkül – 2021. április 15.
napjától 2021. július 15. napjáig terjedő időszakra a
Kúriára kirendelem.

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

78.E/2021. (IV. 12.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – a
Szegedi Törvényszék elnökének javaslatára – dr.
Doblerné dr. Alács Ágotát, a Szegedi Törvényszék
bíráját, hozzájárulásával, 2021. április 15. napjától
közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

76.E/2021. (IV. 12.) OBHE határozat
bíró minisztériumi beosztása
megszüntetéséről és a Kúriára történő
áthelyezéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdése f) pontja
alapján dr. Demeter Zsuzsanna, Igazságügyi
Minisztériumba beosztott fővárosi törvényszéki
bíró minisztériumi beosztását – kérelmére – 2021.
április 30. napjával megszüntetem és a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1) bekezdése
alapján – a 22.E/2021. (II. 3.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint a Kúria elnökének döntésére
figyelemmel – 2021. május 1. napjától a Kúriára
bírói munkakörbe áthelyezem.

79.E/2021. (IV. 15.) OBHE határozat
bíró Kúriára történő beosztásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés f) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése és
63. § (1) bekezdése alapján – a Kúria elnökének
javaslatára – dr. Élő Károlyt, a Fővárosi Törvényszék
bíráját, hozzájárulásával, 2021. április 20. napjától
határozatlan időre a Kúriára beosztom.

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

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

77.E/2021. (IV. 12.) OBHE határozat
bíró hivatali beosztása megszüntetéséről
és a Kúriára történő áthelyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés f) pontja
alapján dr. Hornyák Szabolcs János, Országos
Bírósági Hivatalba beosztott budai központi
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Ezen pályázat elbírálása a veszélyhelyzet alatt
ugyancsak nem történhetett meg.

80.E/2021. (IV. 15.) OBHE határozat
2021. április hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 133. §
(3) bekezdése szerint, ha a bíróság elnöke és
elnökhelyettese
egyidejűleg
2
hónapot
meghaladóan akadályoztatva van a feladatai
ellátásában - ideértve azt az esetet is, ha a tisztség
nincs betöltve - az OBH elnöke az adott bíróság
bírósági vezetői közül valamely vezetőt az elnöki
vagy
elnökhelyettesi
feladatok
ellátásával
megbízhat legfeljebb 6 hónapra.

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. Harter Mária Arankának, a Kúria
tanácselnökének 2021. április 1. napjától
kúriai tanácsos címet,
- dr. Hegedűs Balázsnak, a Tatabányai Járásbíróság
bírájának 2021. április 1. napjától,
- dr. Turcsányi Bernadettnek, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bírájának 2021. április 16. napjától
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

A Bszi. 118. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a
járásbíróság elnöke bírósági vezető.
A fentiekre tekintettel a rendelkező rész szerint
határoztam.

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

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

81.E/2021. (IV. 20.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék elnöki feladatainak
ellátásával való megbízásról

82.E/2021. (IV. 21.) OBHE határozat
bíró minisztériumi beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27/A. § (1) bekezdés e) pontja
alapján
–
az
igazságügyi
miniszter
kezdeményezésére – dr. Bencze Andreát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját – kérelmére, a Fővárosi
Törvényszék elnökének egyetértésével – 2021.
május 1. napjától 2022. április 30. napjáig az
Igazságügyi Minisztériumba beosztom.

Dr. Sallai Tamást, az Egri Járásbíróság elnökét 2021.
május 1. napjától az Egri Törvényszék elnöki
tisztségének betöltéséig, de legfeljebb 2021.
október 31. napjáig terjedő időtartamra az Egri
Törvényszék
elnöki
feladatainak
ellátásával
megbízom.
INDOKOLÁS

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

Az Egri Törvényszék elnöki tisztsége betöltetlen,
mivel az arra kiírt pályázati eljárás a 388.E/2020
(X.19.) számú határozattal 2020. október 19. napján
eredménytelenné nyilvánítással zárult, és az ezzel
egyidejűleg kiírt elnöki pályázat elbírálása a
veszélyhelyzetre tekintettel még nem történhetett
meg.

84.E/2021. (IV. 21.) OBHE határozat
2021. május hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről

Az Egri Törvényszék elnökhelyettesi tisztsége
szintén betöltetlen, figyelemmel arra, hogy a 2014.
november 1. napjától 2020. október 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezett elnökhelyettes
vezetői megbízatása letelt. A tisztségre a
330.E/2020. (VIII. 31.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázat 2021. február 8-án eredménytelenné
nyilvánítással és a pályázat ismételt kiírásával zárult.

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
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- Orbánné dr. Papp Évának, a Gyulai Törvényszék
bírájának 2021. május 1. napjától
címzetes táblabíró címet,
- dr. Kádár Gábornak, a Szentesi Járásbíróság
bírájának 2021. május 1. napjától
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

103.E/2021. (IV. 26.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.
§ (4) bekezdése alapján – a Székesfehérvári
Törvényszék elnökének javaslatára – Horváthné dr.
Zsigmond Hellát, a Székesfehérvári Járásbíróság
bíráját, hozzájárulásával, 2021. május 1. napjától
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá
kijelölöm.

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

85.E/2021. (IV. 22.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bírók
kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján,
hozzájárulásukkal
dr. Marcinkó Esztert, a Szerencsi Járásbíróság
bíráját,
dr. Steininger Imolát, a Tiszaújvárosi
Járásbíróság bíráját és
dr. Vona Lászlót, a Miskolci Járásbíróság bíráját
a Miskolci Törvényszékre 2021. május 1. napjától
2022. április 30. napjáig történő kirendelésük
időtartamára közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá
kijelölöm.

104.E/2021. (IV. 27.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelölésének megszüntetéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (7) bekezdése alapján,
Deutschné dr. Kupusz Ildikónak, a Szekszárdi
Törvényszék
tanácselnökének
közigazgatási
ügyekben eljáró bírói kijelölését - a törvényszék
elnökének indítványára – 2021. április 30. napjával
megszüntetem.

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

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

102.E/2021. (IV. 26.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelölésének megszüntetéséről

105.E/2021. (IV. 27.) OBHE határozat
bírósági titkár minisztériumi beosztásáról
Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/B. §
(1) bekezdése alapján – az igazságügyi miniszter
kezdeményezésére – dr. Vass Ágnest, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát,
hozzájárulásával, 2021. május 1. napjától 2021.
december
31.
napjáig
az
Igazságügyi
Minisztériumba beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (7) bekezdése alapján,
dr. Túróczyné dr. Hegedűs Ineznek, a Miskolci
Törvényszék bírájának közigazgatási ügyekben
eljáró bírói kijelölését – a törvényszék elnökének
indítványára – 2021. április 30. napjával
megszüntetem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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106.E/2021. (V. 3.) OBHE határozat
bírói álláshelyek betöltésére irányuló
pályázatok kiírásáról szóló döntés
elhalasztásáról

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

A Balassagyarmati Törvényszék elnökének
döntése

Az alábbi bírói álláshelyek betöltésére irányuló
pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2021. október
31. napjáig elhalasztom:
1. a Budapest Környéki Törvényszék területén a
 Budapest Környéki Törvényszék 18.
számú büntető, 63. számú polgári
ügyszakos,
 Dabasi Járásbíróság 241. számú polgári
ügyszakos,
 Nagykátai Járásbíróság 164. számú
büntető ügyszakos;
2. a Debreceni Törvényszék területén a
 Debreceni Törvényszék 20. és 24.
számú
büntető,
72.
számú
közigazgatási, 119. számú munkaügyi
ügyszakos,
 Debreceni Járásbíróság 103. számú
polgári ügyszakos,
 Berettyóújfalui Járásbíróság 116. számú
polgári ügyszakos;
3. a Kaposvári Törvényszék területén a
 Kaposvári Törvényszék 27. számú
büntető, 26., 33. és 72. számú polgári
ügyszakos,
 Kaposvári Járásbíróság 77. számú
büntető ügyszakos;
4. a Pécsi Törvényszék területén a
 Pécsi
Törvényszék
93.
számú
közigazgatási, 34. számú polgári
ügyszakos,
 Pécsi Járásbíróság 55. számú büntető,
48. számú polgári ügyszakos,
 Szigetvári Járásbíróság 76. számú
polgári ügyszakos;
5. a Veszprémi Törvényszék területén a
 Veszprémi Törvényszék 87. számú
közigazgatási ügyszakos,
 Veszprémi Járásbíróság 56. számú
polgári ügyszakos
bírói álláshely.

A
Balassagyarmati
megbízta

Törvényszék

elnöke

dr. Nagy Patríciát, a Salgótarjáni Járásbíróság bíráját
2021. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Salgótarjáni
Járásbíróság
elnökhelyettesi
feladatainak
ellátásával.

A Fővárosi Törvényszék elnökének
döntései
A Fővárosi Törvényszék elnöke kinevezte
Gergelyné dr. Palicz Enikő Máriát, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság csoportvezető bíráját 2021. április
1. napjától – 2027. március 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra a Pesti Központi Kerületi
Bíróság elnökhelyettesévé,
dr. Suhajda-Molnár Krisztinát, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráját 2021. április 1. napjától –
2027. március 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróság
elnökhelyettesévé.
A Fővárosi Törvényszék elnöke kijelölte
dr. Papp Esztert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2021. április 1. napjától büntetésvégrehajtási bírói feladatok ellátására.

A Székesfehérvári Törvényszék elnökének
döntése

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

A Székesfehérvári Törvényszék Elnöke kinevezte
Makainé dr. Malkovits Judit törvényszéki bírót 2021.
április
1.
napjától
határozatlan
időre
a
Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiuma
tanácselnökévé.
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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 működési költségekre rendelkezésre álló
éves költségvetési juttatással kapcsolatos
irányszámok,

A Debreceni Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

Pályázat a Debreceni Törvényszék
csoportvezetői bírói (18. számú)
álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége. Előnyt
jelent a cégbírósági ügyekben szerzett bírói
gyakorlat.
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.
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A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

−

−
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
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.

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,
− 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. június 7.
A pályázat beadásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkárság (4025
Debrecen, Széchenyi u. 9.)

Pályázat a Püspökladányi Járásbíróság
elnöki (51. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. június 7.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
a
vezetői
kinevezési
− megfelel-e
feltételeknek,
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A Fővárosi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

− bírósági integritás,
− bírósághoz való hozzáférés,
képzés.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. június 4. napja.

Pályázat a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság elnökhelyettesi (281. számú)
álláshelyének betöltésére

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 van jelentősége.

(1055

A Kaposvári Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

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

Pályázat a Kaposvári Törvényszék katonai
tanácselnöki (13. számú) álláshely
betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművet.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. június 25. napja.
A pályázat beadásának helye:
Kaposvári Törvényszék elnöke (7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.).

Pályázat a Marcali Járásbíróság elnöki (36.
számú) álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
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Kaposvári Törvényszék elnöke (7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.).

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának, valamint az igazgatási
területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

EGYÉB PÁLYÁZATOK

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 Budapest Környéki Törvényszék
elnöke által kiírt pályázat

Pályázat a Budapest Környéki Törvényszék
Gazdasági Hivatalába
főosztályvezető-helyettes munkakör
betöltésére
Alkalmazási feltételek:
Iskolai végzettség:
- felsőfokú szakirányú (pénzügyi/gazdasági)
végzettség,
- mérlegképes könyvelői végzettség.

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.

Egyéb feltétel, végzettség, képesítés:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- hatályos pénzügyi-számviteli és adózási
szabályozás naprakész ismerete,
- legalább 3 éves gazdasági tapasztalat,
- amennyiben a pályázó nem áll igazságügyi
alkalmazotti szolgálati jogviszonyban, úgy az az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
(továbbiakban Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel
hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia
azt a tényt, hogy a 11. § (4) bekezdésében
meghatározott körülmény vele szemben nem
áll fenn,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok:
- Részletes fényképes, szakmai önéletrajz, mely
tartalmazza az iskolai végzettséget, valamint az
eddigi munkaviszonyok, szolgálati és egyéb
jogviszonyok
pontos
megnevezését,
időtartamát (év, hó, nap), továbbá bérigényt,
- szakirányú felsőfokú pénzügyi/gazdasági
végzettséget,
mérlegképes
könyvelői
végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. június 10. napja 12.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
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-

SZEMÉLYI RÉSZ

a pályázat lefolytatását végző személyek
megismerhetik és kezelhetik,
hatósági erkölcsi bizonyítvány az Iasz. 11. § (4)
bekezdésében meghatározott körülmény fenn
nem állásának igazolására, vagy az igénylő lap.

-

Főbb feladatok:
A Gazdasági Hivatal Főosztályvezetőjével
együttműködve felelős a Gazdasági Hivatal
egészének
működéséért,
a
vonatkozó
jogszabályok, az Országos Bírósági Hivatal
szabályzatai és határozatai, a BKT SZMSZ
rendelkezései,
valamint
az
intézményi
szabályzatok alapján.
- Elősegíti
a
gazdálkodási
szabályozás
kialakítását. Ennek során felügyeli a pénzügyi,
számviteli és bizonylati rend fenntartását,
továbbá a vonatkozó jogszabályi és más
hatósági előírások betartását.
- Irányítja és ellenőrzi az irányítása alá tartozó
osztályok és csoportok munkáját, azok
vezetőit;
javaslatot
tesz
az
egyes
munkafolyamatok belső szabályozására.
- Közreműködik az adókockázatok feltárásában,
betartja és betartatja a hatósági és belső
szabályzatokban foglalt előírásokat, feladata
az adózási, ellenőrzési folyamatok kialakítása,
ellenőrzési pontok meghatározása.
- Végzi az adózási tevékenység irányítását, a
Gazdasági
Hivatal
és
társterületek
tájékoztatását, kapcsolódó állásfoglalások
előkészítését.
- Ellenőrzi a jogszabályok, a szabályzatok, a
külső-belső ellenőrzések által előírt feladatok
végrehajtását, a nyilvántartási és bizonylati
rendet. Végzi a FEUVE-i kötelezettségekkel
kapcsolatos feladatokat.
- Közreműködik a közbeszerzési/beszerzési
eljárások lebonyolításában, elbírálásában,
dokumentációk véleményezésében.
- Részt vesz a Törvényszék megkötendő
szerződéseinek
felülvizsgálatában,
véleményezésében.
- Véleményezi, szükség esetén felülvizsgálja a
belső
szabályzatokat,
előterjesztéseket,
szerződéseket, részt vesz a folyamatok
fejlesztésében.
- Ellátja a Törvényszék leltározási, selejtezési és
értékesítési
tevékenységével
összefüggő
ellenőrzési feladatokat.

bírósági területen szerzett szakmai tapasztalat,
adószakértői, adótanácsadói szakképesítés és
tapasztalat,
a kötelező szakmai elvárásokon túli egyéb
szakmai
kompetenciák,
különösen
vagyongazdálkodás,
kockázatelemzés,
kockázatkezelés területén tapasztalat, belső
ellenőrzési ismeretek.

Munkavégzés helye:
1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Bérezés:
A sikeres pályázó illetménye az Iasz. rendelkezései
szerint kerül meghatározásra. Az illetmény
lehetséges összegéről és az egyéb juttatásokról a
jelölteket a kiválasztási folyamat során sorra kerülő
szóbeli meghallgatáson tájékoztatjuk.
A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör a pályázati eljárás lefolytatását
követően azonnal betölthető.
Jelentkezés módja:
A jelentkezéseket a Budapest Környéki Törvényszék
Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztályának
címezve postai úton (1146 Budapest, Hungária Krt.
179-187.) vagy e-mailen (Suvegesnee@birosag.hu)
kell benyújtani.
Pályázat benyújtásának határideje:
2021. május 31.

KÖZLEMÉNYEK

Bírósági igazolvány érvénytelenítése
Dr. Bucskó József, a Nyíregyházi Törvényszék
tanácselnöke az AA 112516 számú bírói,
dr. Józsa Csabának, a Nagykátai Járásbíróság
nyugalmazott bírájának az AA 113987 számú bírói,
dr. Benkő-Tatár Anikónak, az Országos Bírósági
Hivatal igazságügyi alkalmazottjának a BA 192352
számú igazságügyi alkalmazotti,
Erős-Major Ildikónak, a Fővárosi Törvényszék
igazságügyi alkalmazottjának a BC 605880 számú
igaságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

Előnyt jelent:
- Államháztartási területen szerzett szakmai
tapasztalat,
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