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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
a)
működteti a Balatonszemesi Képzési
Központ (a továbbiakban: képzési központ)
épületegyüttesét,
b)
közreműködik a képzési központban
tartott képzések lebonyolításában,
c)
ellátja a bírák és igazságügyi alkalmazottak
képzési
központban
történő
üdültetésével
kapcsolatos feladatokat.”

SZABÁLYZAT

6/2021. (V. 13.) OBH utasítása
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.
(XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

3. § Az SZMSZ 4. melléklete helyébe az 1. melléklet
lép.

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. § (2) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő normatív utasítást adom ki:

4. § (1) Az SZMSZ 23. § (4) bekezdésében az „A
Sajtóosztály” szövegrész helyébe az „A Sajtó- és
Rendezvényszervezési Osztály” szöveg lép.
(2) Az SZMSZ 6. melléklet Munkaidőkeret alcímben
a) az „étteremben dolgozó” szövegrész helyébe az
„étteremben
dolgozó,
valamint
a
MIA
Balatonszemesi Képzési Osztályon a munkáltatói
jogkört gyakorló által kijelölt” szöveg,
b) a „befejező időpontját a Szolgáltatási Osztály,”
szövegrész helyébe a „befejező időpontját a
Szolgáltatási Osztály, és a Balatonszemesi Képzési
Osztály” szöveg
lép.

1. § Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 23. § (4)
bekezdése a következő h) – o) ponttal egészül ki:
(A Sajtóosztály)
„h) ellátja a protokoll- és rendezvényszervezési
feladatokat;
i) megrendeli a rendezvények lebonyolításához
szükséges szolgáltatásokat, kezdeményezi az
ezekhez szükséges szerződések megkötését;
j) gondoskodik a rendezvényekhez szükséges
fordítási, tolmácsolási feladatok megrendeléséről
vagy elvégzéséről, közreműködik a nemzetközi
rendezvények megszervezésében;
k) kapcsolatot tart a bíróságok és egyéb külső
szervezetek
által
gondozott
rendezvények
szervezőivel, tájékoztatást nyújt azok protokolljáról,
a résztvevő szerepéről;
l) elkészíti a protokollhoz tartozó személyek részére
a gratuláló-, köszönőleveleket, valamint a
kondoleáló leveleket;
m) elkészíti a rendezvények és rendezvénytípusok
protokolljának tervét;
n)
kérésre
gondoskodik
a
felsővezetők
konferenciákra történő regisztrálásáról;
o) gondoskodik a reprezentációs ajándékokról.”

6. § Hatályát veszti az SZMSZ 23. § (5) bekezdése.
7. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
Az utasítás melléklete a 2021/5. szám mellékletében
található.

2. § Az SZMSZ 32. §-a a következő (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Balatonszemesi Képzési Osztály
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45.SZ/2021. (V. 18.) OBHE határozat
a Kaposvári Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely csoportvezető
bírói álláshellyé alakításáról és a
Kaposvári Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 82.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

HATÁROZATOK

44.SZ/2021. (V. 7.) OBHE határozat
a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó
intézményeknek az eszközök és források
értékelésére vonatkozó szabályairól
1.

2.

3.

4.

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 15-ei hatállyal
egy törvényszéki bírói (72. számú) álláshelyet
csoportvezető bírói álláshellyé alakítok át.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés
b) és (3) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a bíróságok
és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról
szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI.25.) OBH
utasítás 29. §-ára a „Bíróságok fejezet” részét
képező költségvetési szervek eszközök és
források értékelésére vonatkozó szabályzatát
az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom
meg.
A
„Bíróságok
fejezet”
részét
képező
intézmények
a
határozat
közzétételétől
számított 60 napon belül kötelesek a
mellékletnek
megfelelően
szabályzataikat
elkészíteni, aktualizálni.
A jelen határozatot és annak mellékletét kell
alkalmazni a 2021. költségvetési évtől
kezdődően
a
gazdasági
események
feldolgozása, valamint az adatszolgáltatások, és
jelentések során.
Hatályát veszti a „Bíróságok fejezet” irányítása
alá tartozó intézményeknek az eszközök és
források értékelésére vonatkozó szabályairól
szóló 106.SZ/2020. (VI.3.) OBHE határozat.

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

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.7. csoportvezető bíró: 1 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 16 fő
A törvényszéki bírói létszám összesen (32 fő), a bírói
létszám mindösszesen (78 fő) és a Kaposvári
Törvényszék engedélyezett létszáma (350 fő)
változatlan.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
A
határozat
melléklete
mellékletében található.

a

2021/5.

Bírói létszám:

46.SZ/2021. (V. 18.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék területén két
törvényszéki bírói és kilenc járásbírósági
bírói határozott időre megszüntetett
álláshely végleges hatályú
megszüntetéséről

szám

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Fővárosi
Törvényszék területén két törvényszéki bírói (100. és
121. számú) és kilenc járásbírósági bírói (354., 359.,
383., 431., 434., 448., 564., 568. és 587. számú) –
korábban határozott időre megszüntetett –
álláshelyet végleges hatállyal megszüntetek.
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2. A törvényszéki bírói létszám (279 fő), a
törvényszéki bírói létszám összesen (391 fő), a
járásbírósági bírói létszám (329 fő), a járásbírósági
bírói létszám összesen (381 fő), a bírói létszám
mindösszesen (772 fő) és a Fővárosi Törvényszék
engedélyezett létszáma (2928 fő) változatlan.

49.SZ/2021. (V. 21.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 124. § (3) bekezdése alapján
a Fővárosi Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá,
ahol a Büntető Kollégiumban két kollégiumvezetőhelyettes működik.

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

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

47.SZ/2021. (V. 18.) OBHE határozat
a Pécsi Törvényszék területén egy
határozott időre megszüntetett
járásbírósági bírói álláshely végleges
hatályú megszüntetéséről

50.SZ/2021. (V. 27.) OBHE határozat
a Kúrián igazságügyi alkalmazotti
álláshelyek rendszeresítéséről és a Kúria
engedélyezett létszámáról szóló
41.SZ/2020. (III. 24.) OBHE határozat
módosításáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Pécsi
Törvényszék területén egy – korábban határozott
időre megszüntetett – járásbírósági bírói (80.
számú)
álláshelyet
végleges
hatállyal
megszüntetek.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján – az 1231/2021. (V.
5.) Korm. határozat 1. pont c) alpontjában foglaltak
szerint
meghatározott
előirányzat
egyszeri
átcsoportosítására figyelemmel – a Kúrián 2021.
június 1-jei hatállyal három vezetői, nyolc felsőfokú
végzettségű tisztviselői, két bírósági ügyintézői,
négy középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki és két
fizikai dolgozói álláshelyet rendszeresítek; továbbá
2021. szeptember 1-jei hatállyal két vezetői,
huszonegy felsőfokú végzettségű tisztviselői, egy
bírósági ügyintézői, négy középfokú végzettségű
tisztviselő, írnoki és két fizikai dolgozói álláshelyet
rendszeresítek.

2. A járásbírósági bírói létszám (44 fő), a
járásbírósági bírói létszám összesen (51 fő), a bírói
létszám mindösszesen (93 fő) és a Pécsi
Törvényszék engedélyezett létszáma (408 fő)
változatlan.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

48.SZ/2021. (V. 18.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 124. § (3) bekezdése alapján
a Fővárosi Ítélőtáblát kijelölöm olyan bírósággá,
ahol a Polgári Kollégiumban kollégiumvezetőhelyettes működik.

2.

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

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 25 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 76 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 22 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 71 fő
2.7. fizikai dolgozó: 69 fő

Igazságügyi
alkalmazotti
mindösszesen: 277 fő
8
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Fentiek alapján a Kúria engedélyezett
létszámát 391 főben határozom meg.

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

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 27 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 97 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 23 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 75 fő
2.7. fizikai dolgozó: 71 fő

Igazságügyi
alkalmazotti
mindösszesen: 307 fő
3.

létszám

Fentiek alapján a Kúria engedélyezett
létszámát 421 főben határozom meg.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

51.SZ/2021. (VI. 1.) OBHE határozat
a Miskolci Törvényszék Szervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyásáról
A Miskolci Törvényszék 2021.El.I.D.7/3. számon
2021. május 4. napján benyújtott Szervezeti és
működési szabályzatát jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
A bírói pályázatok és egyebekben a bírói vezetői
pályázatok
elbírálásának
szabályosságával
kapcsolatban kifogás nem merült fel.

43/2021. (V. 5.) OBT határozat
a Kúria elnökének a bírói, valamint a
bírósági vezetői pályázatok elbírálása
során 2020. évben folytatott gyakorlatáról

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

Az Országos Bírói Tanács a Kúria elnökének a bírói,
illetve a bírósági vezetői pályázatok elbírálása során
2020. évben folytatott gyakorlatáról szóló
tájékoztatóját támogatólag véleményezi.
A Kúria elnökének a pályázatok elbírálása
tekintetében 2020. évben folytatott kinevezési
gyakorlata megfelelt a törvényi előírásoknak.

45/2021. (V. 5.) OBT határozat
„A 15 éves Kiváló Bírói Szolgálatért
Oklevél” elismerés adományozásáról
Az Országos Bírói Tanács „A 15 éves Kiváló Bírói
Szolgálatért Oklevelet” adományoz

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

Dr. Csesznok Judit Anna, a Kúria bírája,
Dr. Gáspár Mónika, a Kúria bírája,
Dr. Osztovits András Mihály, a Kúria bírája,
Dr. Parlagi Mátyás, a Kúria bírája,

44/2021 (V.5.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének a
bírói, valamint a bírósági vezetői
pályázatok elbírálása során 2020. évben
folytatott gyakorlatáról

Dr. Árok Krisztián Péter, Debreceni Ítélőtábla
bírája,
Dr. Molnár Tibor Tamás, Debreceni Ítélőtábla
bírája,
Dr. Borbás Virág Bernadett, a Fővárosi Ítélőtábla
bírája,
Dr. Istenes Attila, a Fővárosi Ítélőtábla bírája,
Dr. Orosz Andrea, a Fővárosi Ítélőtábla
tanácselnöke,
Dr. Ujvári Ákos, a Fővárosi Ítélőtábla
kollégiumvezetője,

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének bírói, illetve bírósági vezetői
pályázatok elbírálása során 2020. évben folytatott
gyakorlatát akként véleményezi, hogy az OBH
elnöke által el nem fogadott, eredménytelenné
nyilvánított vezetői pályázatok elbírálása során
hiányolja
az
egységes
szempontrendszer
megjelenítését a határozatokban.
Nem érvényesült az igazgatási
megjelölt szempontrendszer.

Dr. Élő András, Győri Ítélőtábla bírája,

szabályzatban

Dr. Kiss Andrea, a Budapest Környéki
Törvényszék bírája,
Dr. Albert Zoltán, a Budapest Környéki
Törvényszék bírája,
Dr. Berzétei Dóra, a Budaörsi Járásbíróság
elnökhelyettese,
Dr. Liziczay Sándor, az Érdi Járásbíróság elnöke,
Dr. Szikszai Anett, a Ráckevei Járásbíróság bírája,

Aggályos
az
eredménytelenné
nyilvánítás
indokaként olyan tények megjelenítése, amelyre a
pályázónak a meghallgatása során nem volt alkalma
nyilatkoznia, valamint az olyan adatokra való
hivatkozás,
melynek
az
elbíráló
általi
megismeréséhez a pályázatban sem kellett
hozzájárulnia.

Dr. Ambrus Zoltán, a Debreceni Törvényszék
bírája,
Dr. Bereczki Orsolya, a Debreceni Járásbíróság
bírája,
Dr. Cseke Dóra, a Debreceni Törvényszék bírája,
Dr. Emri Kinga, a Debreceni Járásbíróság bírája,

A bírósági vezetői pályázatok elbírálása során az
OBH elnöke nem minden esetben tartotta be az
eljárási határidőket.
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Dr. Eszenyi-Degrell Csilla Anna, a Debreceni
Járásbíróság bírája,
Dr. Gervai Éva, a Berettyóújfalui Járásbíróság
bírája,
Dr. Katonáné dr. Besesek Ildikó Piroska, a
Debreceni Törvényszék bírája,
Dr. Kocsán Annamária, a Debreceni Törvényszék
bírája,
Dr. Lugosi Tímea Beáta, a Hajdúböszörményi
Járásbíróság bírája,
Dr. Szántainé dr. Tóth Krisztina, a Debreceni
Törvényszék bírája,
Tarsolyné dr. Váradi Ildikó, a Debreceni
Törvényszék bírája,
Dr. Tóth Csaba Levente, a Debreceni
Törvényszék tanácselnöke,
Dr. Tóth Katalin, a Hajdúszoboszlói Járásbíróság
bírája,
Dr. Tóth Zoltán Zsolt, a Debreceni Járásbíróság
bírája,
Dr. Vágó Zsolt, a Debreceni Járásbíróság elnöke,

Dr. Drescher Katalin, a Győri Törvényszék bírája,
Dr.
Kiss
János,
a
Győri
Járásbíróság
elnökhelyettese,
Dr. Honner Renáta, a Győri Járásbíróság bírája,
Horváthné dr. Farkas Rita Klaudia, a Soproni
Járásbíróság bírája,
Dr. Huszár Eszter Etelka, a Győri Járásbíróság
bírája,
Dr. Konarik Attila, a Győri Törvényszék bírája,
Dr. Kovács Gergely, a Győri Járásbíróság bírája,
Dr. Sulymosi Zsuzsanna, a Győri Járásbíróság
bírája,
Dr. Virág Veronika, a Békési Járásbíróság elnöke,
Dr. Gál Attila, a Kecskeméti Törvényszék bírája,
Dr. K. Szabó-Ördög Aranka, a Kecskeméti
Törvényszék bírája,
Dr. László Laura Katalin, a Kecskeméti
Járásbíróság bírája,

Dr. Beke Andrea, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bírája,
Dr. Boros Tibor, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság bírája,
Dr. Csorba Anna, a Fővárosi Törvényszék bírája,
Dr. Eisenbacher Krisztina, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bírája,
Dr. Éles Anita Kinga, a Fővárosi Törvényszék
bírája,
Dr. Fülöp Géza Tibor, a Budapesti IV. és XV.
Kerületi Bíróság bírája,
Haászné dr. Recskó Viktória Zsuzsanna, a
Fővárosi Törvényszék bírája,
Dr. Hunyáné dr. Káder Nóra, a Fővárosi
Törvényszék bírája,
Dr. Keviczki-Kovács Zsuzsanna, a Fővárosi
Törvényszék bírája,
Dr. Koncz István András, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bírája,
Dr. Makranczi Zita, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság csoportvezetője,
Dr. Rábai Krisztina, a Fővárosi Törvényszék
bírája,
Dr. Rákosi Tibor, Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság bírája,
Dr. Szabó Kornélia Réka, a Budai Központi
Kerületi Bíróság bírája,
Dr. Szentirmay Gabriella Júlia, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bírája,
Dr. Takács Ildikó, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírája,
Dr. Trecska Annamária, a Budapesti XX., XXI. és
XXIII. Kerületi Bíróság bírája,
Dr. Varga Bea, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírája,

Dr. Turai Ágnes, a Miskolci Járásbíróság bírája,
Dr. Stoll Erik, a Miskolci Törvényszék bírája,
Dr. Pallagi István, az Ózdi Járásbíróság bírája,
Dr. Hajkó Zsolt, a Miskolci Törvényszék bírája,
Vargáné dr. Lászlóffy Eszter Anna, az Ózdi
Járásbíróság bírája,
Becserné dr. Szarka Zsuzsanna, a Nyíregyházi
Járásbíróság elnöke,
Dr. Molnár István, a Mátészalkai Járásbíróság
elnöke,
Dr. Deutsch József, a Mohácsi Járásbíróság
elnöke,
Dr. Darvasi Szilvia, a Pécsi Járásbíróság bírája,
Dr. Krastenics Ildikó, a Pécsi Járásbíróság bírája,
Dr. Nógrádi Beáta, a Szegedi Törvényszék
tanácselnök,
Dr. Borbély Attila, a Székesfehérvári Járásbíróság
bírája,
Dr. Bucsi Ágnes, a Dunaújvárosi Járásbíróság
bírája,
Dr. Mányoki Lilla, a Szombathelyi Járásbíróság
bírája,
Dr. Menyhárd István, a Tatabányai Törvényszék
bírája,
Dr.
Kőnig-Orcskay
Réka,
a
Tatabányai
Járásbíróság bírája,
Dr. Ring Szilvia, a Komáromi Járásbíróság bírája,
Dr. Horváth Zsolt, a Lenti Járásbíróság elnöke,
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Dr.
Kovács
Erzsébet,
a
Zalaegerszegi
Járásbíróság bírája,
Dr. Palotay András Péter, a Keszthelyi
Járásbíróság bírája
Dr. Szilbereki-Vajda Dóra Andrea, a Keszthelyi
Járásbíróság bírája,
Dr. Török Judit, a Nagykanizsai Járásbíróság
elnökhelyettese
részére.

49/2021. (V.5.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról
Az Országos Bírói Tanács a 2021. május 5. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

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

50/2021. (V. 13.) OBT határozat
egyetértési jog gyakorlásáról

46/2021. (V. 5.) OBT határozat
a Dombóvári Járásbíróság elnöke újbóli
kinevezésének elutasításáról

Az Országos Bírói Tanács az OBH elnökének
dr. Kovács Rita a Zalaegerszegi Járásbírósági bíró
törvényszéki bírói áthelyezési javaslatával nem ért
egyet.

Az Országos Bírói Tanács a Dombóvári Járásbíróság
elnökének
harmadik
alkalommal
történő
kinevezéséhez nem járul hozzá.

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

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

47/2021. (V.5.) OBT határozat
munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés mellőzéséről

51/2021. (V.13.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról

Az Országos Bírói Tanács dr. Zanathy János bírónak,
a Kúria tanácselnökének - a kérelmére -a felmentési
időre járó munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítését mellőzi.

Az Országos Bírói Tanács a 2021. május 13. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

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

52/2021. (V. 19.) OBT határozat
a Velencei Bizottság előtti 2021. évi
konzultáción való résztvevők kiválasztása
tárgyában

48/2021. (V. 5.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettsége alóli
mentesítéséről

Az Országos Bírói Tanács a 2021. évi Velencei
Bizottság előtti konzultáción való részvételre dr.
Rochlitz Zoltánt, dr. Vadász Viktort és dr. Matusik
Tamást delegálja.

Az Országos Bírói Tanács dr. Vatai Istvánt, a
Debreceni Törvényszék katonai bíráját 2021. május
6. napjától a lemondási idő végéig mentesíti a
munkavégzési kötelezettség alól.

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

Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

Dr. Csór Laura Lillát, a Marcali Járásbíróság bírósági
titkárát,

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Makai Bernadett Katinkát,
Törvényszék bírósági titkárát

Dr. Kasza Pétert, a Szegedi Járásbíróság bíráját

a

Kaposvári

2021. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig
terjedő időtartamra bíróvá kinevezte.

2021. július 13-ai hatállyal
lemondására figyelemmel,

Dr. Gáspár Szilviát, a Kecskeméti Járásbíróság
bíráját,

dr. Zanathy Jánost, a Kúria tanácselnökét, kúriai
tanácsost

dr. Gyermán-Kőszegi Zsuzsanna Karolinát, a Pécsi
Járásbíróság bíráját

2021. október 11-ei hatállyal,

dr. Horváth Szilviát, a Szombathelyi Járásbíróság
bíráját,

dr. Rupa Melindát, a Zalaegerszegi Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót

dr. Kozák Beatrixot, a Dabasi Járásbíróság bíráját,

2021. november 4-ei hatállyal,

Reidlné dr. Kusztos Mónikát, a Kunszentmiklósi
járásbíróság bíráját,

dr. Szőke Zoltánt, a Szombathelyi Törvényszék
tanácselnökét

Ujjné dr. Bánáti
Járásbíróság bíráját

2021. november 10-ei hatállyal,
dr. Woslauf Magdolnát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót

Nikolettát,

a

Zalaegerszegi

2021. május 15. napjától,
dr. Balassa Virágot, a Monori Járásbíróság bíráját,

2021. november 11-ei hatállyal,

dr. Borsos Judit Máriát, a Szegedi Törvényszék
bíráját,

dr. Illés Máriát, a Mátészalkai Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót

dr. Csilek Árpádot, a Debreceni Törvényszék bíráját,

2021. november 20-ai hatállyal

dr. Hajas Barnabást, kormánytisztviselőt,

bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel,

dr. Kinyó Krisztinát, a Szegedi Törvényszék bíráját,

dr. Cseszlainé dr. Boros Juditot, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót

dr. Moskovitsné dr. Tőkés Mónikát, a Debreceni
Törvényszék bíráját,

2021. szeptember 30-ai hatállyal

dr. Tóth Lászlót, a Szegedi Törvényszék bíráját,

nyugállományba
helyezés
iránti
kérelmére
figyelemmel bírói tisztségéből felmentette.

2021. június 1. napjától határozatlan időtartamra
bíróvá kinevezte.

dr. Ifkovics Bélát, a Kaposvári Törvényszék katonai
tanácselnökét, ezredest, címzetes táblabírót
2021. szeptember 9-ei hatállyal katonai bírói
tisztségéből felmentette.
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SZEMÉLYI RÉSZ

– 2021. június 1. napjával a Fővárosi Törvényszékről
a Kúriára bírói munkakörbe áthelyezem.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

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

107.E/2021. (V.3.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
110.E/2021. (V.3.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Bernáthné dr. Kádár Juditot,
a Miskolci Törvényszék tanácselnökét – az
53.E/2021. (III.2.) OBHE határozattal kiírt pályázatra,
valamint a Kúria elnökének döntésére figyelemmel
– 2021. június 1. napjával a Miskolci Törvényszékről
a Kúriára bírói munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Remes Gábort, a Fővárosi
Törvényszék tanácselnökét – az 51.E/2021. (III.2.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2021. június 1.
napjával a Fővárosi Törvényszékről a Kúriára bírói
munkakörbe áthelyezem.

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

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

108.E/2021. (V.3.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

111.E/2021. (V.3.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Gyurán Ildikót, a Miskolci
Törvényszék bíráját – az 52.E/2021. (III.2.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2021. június 1.
napjával a Miskolci Törvényszékről a Kúriára bírói
munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Bérces Nórát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját – az 50.E/2021. (III.2.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2021. június 1.
napjával a Fővárosi Törvényszékről a Kúriára bírói
munkakörbe áthelyezem.

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

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

109.E/2021. (V.3.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

112.E/2021. (V.3.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Banu Zsoltné dr. Szabó
Juditot, a Fővárosi Törvényszék bíráját – az
54.E/2021. (III.2.) OBHE határozattal kiírt pályázatra,
valamint a Kúria elnökének döntésére figyelemmel

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Cséffán Józsefet, a Szegedi
Törvényszék tanácselnökét – a 49.E/2021. (III.2.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2021. június 1.
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napjával a Szegedi Törvényszékről a Kúriára bírói
munkakörbe áthelyezem.

115.E/2021. (V.11.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Péter-Sztankó Ágnes Márta Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2021.
július 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra meghosszabbítom.

113.E/2021. (V. 6.) OBHE határozat
bíró minisztériumi beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27/A. § (1) bekezdés e) pontja
alapján – a külgazdasági és külügyminiszter
kezdeményezésére – dr. Czukorné dr. Farsang
Juditot, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét –
kérelmére, a Fővárosi Ítélőtábla elnökének
egyetértésével – 2021. május 15. napjától 2022.
május
14.
napjáig
a
Külgazdasági
és
Külügyminisztériumba beosztom.

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

116.E/2021. (V.13.) OBHE határozat
bíró minisztériumi beosztásáról szóló
határozat visszavonásáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének f)
pontja alapján dr. Czukorné dr. Farsang Juditnak, a
Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökének a Külgazdasági
és Külügyminisztériumba történő beosztásáról
szóló 113.E/2021. (V. 6.) OBHE határozatot – a bíró
kérelmére – visszavonom.

114.E/2021. (V. 7.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

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

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. Szentpáli Juditot, a
Fővárosi Törvényszék bíráját hozzájárulásával,
eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása
mellett - 2021. május 12. napjától 2021. december
31. napjáig - a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelem.

117.E/2021. (V.14.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Makai Bernadett Katinka bírót – a 11.E/2021. (I.25.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint az első
bírói kinevezésére tekintettel – 2021. június 1.
napjával a Fonyódi Járásbíróságra osztom be.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A pályázati határidő letelte után, a törvényszék
elnöke arról tájékoztatott, hogy a Szegedi
Járásbíróság egy büntető ügyszakos, tartósan
távollévő bírája 2021. április 26. napján bejelentette,
hogy 2021. szeptember 1. napjától ténylegesen
munkába kíván állni.

118.E/2021. (V.14.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Csór Laura Lilla bírót – a 13.E/2021. (I.25.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2021. június 1. napjával a
Marcali Járásbíróságra osztom be.

A pályázati kiírás indokoltságát felülvizsgáltam és
megállapítottam, hogy az ügyforgalmi adatok
várható kedvező változása – a tartósan távollévő
bíró ismételt munkába állására tekintettel –
immáron nem teszi indokolttá az álláshely
betöltését. Ennek következményét levonva –
figyelemmel
a
felelős
létszámgazdálkodás
követelményére – a pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról határoztam.

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

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

119.E/2021. (V. 17.) OBHE határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A Bírósági Közlöny 2021/2. számában közzétett, a
46.E/2021. (III.2.) OBHE határozattal, a Szegedi
Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági
bírói (92. számú) állás betöltésére kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítom.

120.E/2021. (V. 17.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről
A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV.
törvény 38/A. § (1) bekezdése alapján – a Szekszárdi
Törvényszék elnökének javaslatára – Deutschné dr.
Kupusz
Ildikót,
a
Szekszárdi
Törvényszék
tanácselnökét, kérelmére, 2021. június 1. napjától
bírósági közvetítővé kijelölöm.

Indokolás:
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdésének b)
pontja bd) alpontja szerint: „Eredménytelen a
pályázat, ha a pályázat kiírását követően bekövetkezett
munkaszervezést, munkaterhelést vagy költségvetést
érintő
változások
igazgatási
szempontból
indokolatlanná teszik az álláshely betöltését.”

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

A Szegedi Törvényszék elnöke 2020.EI.VI.A.30.
számon javaslatot terjesztett elő a Szegedi
Járásbíróság 92. számú büntető ügyszakos
megüresedett bírói álláshelyének a Szegedi
Járásbíróságon büntető ügyszakban történő
pályázati kiírása iránt.

121.E/2021. (V.17.) OBHE határozat
bíró Egri Törvényszékre történő
kirendeléséről

A pályázat kiírásáról szóló döntés a 278.E/2020.
(VII.7.) OBHE számú határozattal, 2021. január 4.
napjáig történt elhalasztása után a Szegedi
Törvényszék elnöke – részletesen indokolt
elemzésében – fenntartotta az álláshely kiírása
iránti kérelmét. A törvényszék területén lévő
járásbíróságok büntető ügyszakának ügyforgalmi
adatai alapján, nyomatékosan figyelembe véve a
tartósan távollévő bírák létszámát, a pályázat
kiírásáról döntöttem.

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) és (5) bekezdése alapján, szakmai
fejlődésének elősegítése érdekében dr. Kádárkuti
Enikőt,
a
Fővárosi
Törvényszék
bíráját
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysé-
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gének megtartása nélkül – 2021. június 15. napjától
2023. június 14. napjáig – az Egri Törvényszékre
kirendelem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

tanácselnökét hozzájárulásával, eredeti ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül – 2021. június 1.
napjától 2022. május 31. napjáig – a Szegedi
Törvényszékre kirendelem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

122.E/2021. (V. 17.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelölésének megszüntetéséről

125.E/2021. (V.20.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (7) bekezdése alapján,
dr. Halmos Szilviának, a Fővárosi Törvényszék
bírájának közigazgatási ügyekben eljáró bírói
kijelölését – a törvényszék elnökének indítványára –
2021. május 31. napjával megszüntetem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Hajas Barnabás bírót – a 48.E/2021. (III.2.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2021. június 1. napjával a
Kúriára osztom be.

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

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

123.E/2021. (V. 18.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

126.E/2021. (V. 26.) OBHE határozat
katonai bírák Debreceni Törvényszékre
történő kirendeléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr.
Gaider Bálint bírót – a 18.E/2021. (I. 27.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2021.
június 5. napjával a Zalaegerszegi Járásbíróságról a
Zalaegerszegi Törvényszékre bírói munkakörbe
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. Égető Sándor Lajos hb.
őrnagyot és dr. Kónya Tamás hb. őrnagyot, a
Szegedi
Törvényszék
katonai
bíráit
hozzájárulásukkal, eredeti ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett – 2021. június 1. napjától 2021.
december 31. napjáig – a Debreceni Törvényszékre
kirendelem.

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

124.E/2021. (V. 19.) OBHE határozat
bíró Szegedi Törvényszékre történő
kirendeléséről

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

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 Ila-Tóthné dr. Vörös Erika
Ágnest, a Budapest Környéki Törvényszék
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A Kaposvári Törvényszék elnökének
döntése

127.E/2021. (V. 27.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

A Kaposvári Törvényszék Elnöke kinevezte
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr.
Lukács Levente János bírót – a 47.E/2021. (III. 2.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel –
2021. június 1. napjával a Hódmezővásárhelyi
Járásbíróságról a Szegedi Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

dr. Rakos Esztert, a Kaposvári Törvényszék bíráját
2021. május 1. napjától – 2027. április 30. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Kaposvári
Törvényszék Polgári, Gazdasági és Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé.

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

A Tatabányai Törvényszék elnökének
döntése
A Tatabányai Törvényszék Elnöke kinevezte

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

dr. Kapitány Istvánt, a Komáromi Járásbíróság
elnökét 2021. május 15. napjától - 2027. május 14.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Komáromi
Járásbíróság elnökévé.

A Fővárosi Törvényszék elnökének
döntései

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

A Fővárosi Törvényszék elnöke kinevezte
dr. Németh Andreát, a Fővárosi Törvényszék
csoportvezető bíráját 2021. május 1. napjától –
2027. április 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Fővárosi Törvényszék Polgári
Kollégiumának kollégiumvezető-helyettesévé,

A Fővárosi Törvényszék elnökének
döntései
A Fővárosi Törvényszék elnöke a Fővárosi
Törvényszék Közigazgatási Kollégiumánál egy
közigazgatási ügyszakos tanácselnöki álláshelyének
(165.
számú)
betöltésére
kiírt
pályázatot
eredménytelenné nyilvánította.

dr. Sándor Erikát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2021. május 15. napjától – 2027. május 14.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Pesti
Központi Kerületi Bíróság B.III. Csoportjának
csoportvezető-helyettesévé.

A Szegedi Törvényszék elnökének döntései
A Győri Törvényszék elnökének döntése

A Szegedi Törvényszék elnöke a Szegedi
Járásbíróság polgári ügyszakos csoportvezető bírói
álláshelyének (47. számú) betöltésére kiírt
pályázatot eredménytelenné nyilvánította.

A Győri Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Bárdos Zoltán Pétert, a Mosonmagyaróvári
Járásbíróság bíráját 2021. május 1. napjától – 2027.
április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Mosonmagyaróvári Járásbíróság elnökévé.
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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,

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázat

130.E/2021. (V. 28.) OBHE határozat
a Debreceni Ítélőtábla elnöki állásának
pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Debreceni
Ítélőtábla 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 10 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.
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A pályázat beérkezésének
augusztus 23. napja 16.00 óra.

SZEMÉLYI RÉSZ

határideje:

− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint az
Ítélőtábla Szervezeti és Működési Szabályzatából
eredő feladat és felelősségi köröknek,
− az Ítélőtábla elnöke által megfogalmazott közép
és hosszú távú terveknek,
− az Ítélőtábla 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.

2021.

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

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke által kiírt
pályázat

Pályázat a Fővárosi Ítélőtábla polgári
kollégiumvezető-helyettesi (6. számú)
álláshelyének betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. szeptember 10. 12.00 óra.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Iroda (1027 Budapest,
Fekete Sas u. 3. A. 3. 38.)

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának, valamint a bírósági
szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van
jelentősége.

Az Egri Törvényszék elnöke által kiírt
pályázat

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.

Pályázat az Egri Járásbíróság elnöki (25.
számú) álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.

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,

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 Fővárosi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

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

Pályázat a Fővárosi Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezető-helyettes (8.
számú) álláshelyének betöltésére

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.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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 elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. június 30.

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:

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.

A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék Elnöki Titkárság (3300 Eger,
Barkóczy út 1.)
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ítélkezés
időszerűsége
és
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

− 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 21.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.)

Pályázat a Pesti Központi Kerületi Bíróság
(B II. Csoport) büntető ügyszakos
csoportvezetői (287. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. július 5.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.)

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.

A Gyulai Törvényszék elnöke által kiírt
pályázat

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.

Pályázat a Gyulai Járásbíróság elnöki (31.
számú) álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.

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,

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

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.
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 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 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 pályázat beérkezésének határideje:
2021. augusztus 16. 14.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkárság (5700 Gyula,
Béke sgt. 38. Pf. 49.)

A Kaposvári Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Kaposvári Törvényszék polgári
ügyszakos csoportvezetői bírói (72. számú)
álláshely betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. július 7.
A pályázat beadásának helye:
Kaposvári Törvényszék elnöke (7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.).

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
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A Szolnoki Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

−

−
−

Pályázat a Szolnoki Törvényszék büntető
ügyszakos (Szabálysértési Csoport)
csoportvezetői bírói (65. számú) álláshely
betöltésére

−
−
képzés.

ítélkezés
időszerűsége
és
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. július 10.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki Iroda (5000 Szolnok,
Kossuth L. út 1.

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.

Egyéb 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.

A Gyulai Törvényszék elnöke által kiírt
pályázat

Pályázat a Szarvasi Járásbíróságon 1
bírósági titkári álláshely betöltésére
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. június 20.

A jelentkező a pályázathoz csatolja részletes
szakmai önéletrajzát és pályaművet.

A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkárság (5700 Gyula,
Béke sgt. 38. Pf. 49.)

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:

KÖZLEMÉNYEK

Bírósági igazolvány érvénytelenítése
Dr. Nyujtó Katalinnak, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság csoportvezető-helyettes bírájának az AA
114639 számú bírói,
Patainé Baranyi Rita Ivettnek, a Budapest Környéki
Törvényszék bírósági ügyintézőjének a BA 188077
számú igazságügyi alkalmazotti
Spil Jánosnak, a Pécsi Ítélőtábla igazságügyi
alkalmazottjának a BA 180731 számú igazságügyi
alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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