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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
HATÁROZATOK
53.SZ/2021. (VI. 16.) OBHE határozat
a Szekszárdi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

52.SZ/2021. (VI. 14.) OBHE határozat
a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó
intézmények Számviteli Politikájáról

A Szekszárdi Törvényszék 2021.El.I.D.6/13. számon
2021. május 26. napján benyújtott Szervezeti és
Működési
Szabályzatának
módosítását
jóváhagyom.

1.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) és
(3) bekezdés d) pontjában írt 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
számviteli politikáját az 1. mellékletben foglaltak
szerint határozom meg.

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

2.
A határozat mellékletei a „Bíróságok
fejezet” részét képező intézmények 1. melléklet
szerinti számviteli politikáját és a hozzátartozó 2.
melléklet szerinti számlarendet, és 3. melléklet
szerinti számlatükröt tartalmazzák.

54.SZ/2021. (VI. 24.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék Szervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyásáról

3.
A „Bíróságok fejezet” részét képező
intézmények a határozat közzétételétől számított 60
napon belül kötelesek a határozat mellékleteinek
megfelelő szabályzataikat elkészíteni, aktualizálni.

A Szegedi Törvényszék 2021.El.I.D.1/35. számon
2021. június 1. napján benyújtott Szervezeti és
működési szabályzatát jóváhagyom.

4.
A jelen határozatot és annak mellékleteit
kell alkalmazni a 2021. költségvetési évtől
kezdődően a gazdasági események feldolgozása,
valamint az adatszolgáltatások, és jelentések során.

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

5.
Hatályát veszti a „Bíróságok fejezet”
irányítása alá tartozó intézmények Számviteli
Politikájáról szóló 107.SZ/2020. (VI.03.) OBHE
határozat.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
A határozat mellékletei
mellékletében találhatók.

a

2021/6.

szám
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vitathassanak meg szakmai kérdéseket bírákkal. A
Bszi. 171/A. § (4) és (5) bekezdése alapján az
Országos Bírósági Hivatal elnökének törvényi
lehetősége van arra, hogy külön megállapodást
kössön az igazságügyi miniszterrel és a legfőbb
ügyésszel a képzéseket illetően.
Az Országos Bírói Tanács javasolja, hogy a központi
oktatásokon résztvevő előadók kiválasztása tisztán
szakmai alapon történjen. Kívánatos lenne az eddigi
előadók felülvizsgálata annak érdekében, hogy
elsősorban
ne
a
kevesebb
tárgyalótermi
tapasztalattal rendelkező bírósági vezetők vegyenek
részt az oktatásban. Ezzel kapcsolatban indokolt
lenne egy olyan nyilvános előadói adatbázis
létrehozása, amely transzparensen tartalmazná az
adatbázisba való bekerülés feltételeit. Ezzel
kapcsolatban a folyamatos minőségbiztosítást is
meg kell oldani. Az oktatói tevékenységre történő
jelentkezés legyen önkéntes, az igazgatási vezetők
ne válogassanak a jelentkezők között.
Javasolja olyan szakmai képzések és konzultációk
megszervezését, amelyek a speciális jogterületeken
eljáró bírák országos gyakorlatának egységesítését
célozzák. Így különösen a nyomozási bírák, a
büntetés-végrehajtási bírák, a gazdálkodással
összefüggő kiemelt bűncselekményeket tárgyaló
bírák, valamint a gyermekkel való kapcsolattartásra
vonatkozó határozat végrehajtása iránti nemperes
eljárásokat intéző bírák képzését.
Kívánatosnak tartaná, ha a külföldi programokon
való résztvevők kiválasztása is átlátható, minden
jelentkező számára egyenlő esélyeket biztosító
módon történne.
Fontos lenne a Magyar Igazságügyi Akadémia
igazgatói pályázatának mielőbbi kiírása annak
érdekében, hogy az intézmény vezetésére
jelentkező
személyek
képzésre
vonatkozó
koncepciói mielőbb ismertté váljanak.
Az Országos Bírói Tanács véleménye szerint a
Magyar Igazságügyi Akadémiát elsősorban a
szakmai képzések és nem a reprezentációs
események és igazgatási tanácskozások színterévé
kell tenni.

53/2021. (VI. 2.) OBT határozat
a bíróságok 2022 évi központi oktatási
tervre vonatkozó javaslatáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 103. § (4) bekezdés a)
pontja alapján az Országos Bírói Tanács a bíróságok
2021. évi központi oktatási tervével kapcsolatban a
következő javaslatokat fogalmazza meg:
A korábbi gyakorlatnak megfelelően javasolja
országos szintű, központi szakmai képzések
meghirdetését a Magyar Igazságügyi Akadémián. A
helyi szinten megtartott képzések a helyi
tapasztalatcserét teszik csak lehetővé, míg az
országos központi képzések a jogegység irányába is
hatnak. Az OBT javasolja, hogy a kötelező on-line
képzéseken
való
hozzáférést
hosszabb
időtartamban határozzák meg, támogatja az
egynapos digitális képzések szervezését. A Skype
alapú képzések mellett fontos lenne megtartani a
személyes
találkozás
lehetőségét
a
tapasztalatcserén és közös munkán alapuló
workshop jellegű képzések esetében. A vegyes
rendszerű, digitális oktatás és személyes jelenléttel
járó több modulos képzések egyaránt biztosítják a
nagyobb résztvevői kör hozzáférését és a téma
elmélyült feldolgozását.
Hasznosnak tartaná, ha többségbe kerülnének a
szabadon választott képzések. Ezek előnye, hogy a
képzésen már eleve motivált bírák vesznek részt,
akik maguk választhatják meg, mely területen
kívánnak továbbképzést kapni. Ezzel szemben a
kvóta alapján kötelezővé tett képzések résztvevői
kevésbé motiváltak, noha egyes témák (pl.
jogszabályváltozásokra
történő
felkészítés)
esetében ezek létjogosultsága sem vitatható.
Kívánatos lenne, ha minden magyar bíró évente
legalább egyszer részt tudna venni egy, a Magyar
Igazságügyi Akadémián szervezett képzésen. Az
oktatáshoz való hozzáférést a jelentkezők számára
egyenlő eséllyel és egyenlő feltételekkel kell
biztosítani.
Javasolja
a
korábban
többször
sikeresen
megszervezett
bírói
kompetencia-fejlesztő
tréningek, valamint a többmodulos, kötelező,
perszimulációt is magában foglaló titkári képzések
újbóli bevezetését.
Az Országos Bírói Tanács a más hivatásrendek
képzésbe történő bevonását fontosnak tartja, ez
lehetőséget biztosít arra, hogy ügyészek, ügyvédek,
közjegyzők, szakértők közös képzés keretei között

Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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54/2021. (VI. 2.) OBT határozat
jelzésről az OBH elnöke felé

megjelenve ad módot arra, hogy az adott bíróság
dolgozói közül bárki véleményét személyesen és
közvetlenül kinyilváníthassa.

Az Országos Bírói Tanács a Bszi. 103. § (1) bekezdés
a.) pontja alapján jelzéssel él és felhívja az OBH
elnökét, hogy Bszi. 112. § (1) bekezdés a.) pontja
alapján tegye lehetővé az OBT tagja részére, hogy a
korábban kért iratokba rövid határidőn belül
betekinthessen, továbbá gondoskodjon arról, hogy
a Bszi. 103. § (2) bekezdés b.) pontjában írt jogkör
gyakorlásának biztosítása céljából a feladat
elvégzéséhez szükséges adatokat, tájékoztatást
megkapja.

V.) Az OBT a 8/2012. (III. 24.) OBT határozatot
hatályon kívül helyezi.
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

56/2021. (VI. 2.) OBT határozat
munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés mellőzéséről

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

Az Országos Bírói Tanács dr. Pestovics Ilonának, a
Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumvezetőjének – a
kérelmére - a felmentési időre járó munkavégzési
kötelezettség alóli mentesítését mellőzi.

55/2021. (VI. 2.) OBT határozat
a 8/2012. (III. 24.) számú OBT határozat
hatályon kívül helyezéséről és a bírósági
vezetők újbóli kinevezéséhez való
hozzájárulás megadásának szempontjairól

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

I.) Az Országos Bírói Tanács (OBT) a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (Bszi.) 103. § (1) bekezdésének e) pontjában
meghatározott jogkörének gyakorlásakor az
ugyanazon vezetői tisztséget korábban már két
alkalommal
betöltött
bírósági
elnök
és
elnökhelyettes újbóli kinevezéséhez a Bszi. 127. §ának (4) bekezdése szerinti előzetes hozzájárulás
megadásánál különösen a következő szempontokra
figyelemmel hozza meg a döntését.

57/2021. (VI. 2.) OBT határozat
munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés mellőzéséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Makai Lajosnak, a Pécsi
Ítélőtábla tanácselnökének – a kérelmére - a
felmentési időre járó munkavégzési kötelezettség
alóli mentesítését mellőzi.
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

1. a vezetői állásra kizárólag az ugyanazon vezetői
állást korábban már két alkalommal betöltött
elnök vagy elnökhelyettes pályázó nyerte el a
véleményező szerv többségi támogatását,
2. az érintett bíróságon az elnöki vagy
elnökhelyettesi kinevezés elmaradása esetén az
igazgatási feladatok hatékony és szakszerű
ellátása tartósan megoldatlan maradna.

58/2021. (VI. 2.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
részbeni mentesítése tárgyában

II.) Az OBT a harmadik vezetői ciklust követően a
hozzájárulását csak rendkívül indokolt esetben adja
meg.

Az Országos Bírói Tanács Baloghné dr. Szomráky
Sarolta bírónak – a kérelmére - a felmentési időre
járó munkavégzési kötelezettség alóli mentesítését
két hónapban határozza meg.

III.) Az OBT a döntését megelőzően meghallgathatja
a pályázót és a kinevezésre jogosultat is.

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

IV.) Szükség esetén az OBT tagjai közül eseti
bizottság az érintett bíróságon személyesen
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59/2021. (VI. 2.) OBT határozat
munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés mellőzéséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Miklós Jánosnak, a
Fővárosi Törvényszék bírájának – a kérelmére - a
felmentési időre járó munkavégzési kötelezettség
alóli mentesítését mellőzi.
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

60/2021. (VI. 2.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról
Az Országos Bírói Tanács a 2021. június 2. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.
Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel,
Baloghné dr. Szomráky Saroltát, a Budapesti XVIII.
és XIX. Kerületi Bíróság bíráját, címzetes
törvényszéki bírót

Magyarország köztársasági elnöke
Dr. Makai Lajosnét, a Kaposvári Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót

2021. október 23-ai hatállyal,

2021. november 24-ei hatállyal,

dr. Maka Máriát, a Veszprémi Törvényszék
kollégiumvezetőjét, címzetes táblabírót

dr. Ábel Kornélt, a Budapest Környéki Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót

2021. december 15-ei hatállyal,

2021. november 25-ei hatállyal
dr. Szabó Máriát, a Gyulai
tanácselnökét, címzetes táblabírót

dr. Baur Pétert, a Gyulai Törvényszék tanácselnökét,
címzetes táblabírót,

Törvényszék

dr. Csentericsné dr. Ágh Biró Ágnest, a Kúria bíráját,
kúriai tanácsost

2021. december 8-ai hatállyal,

2021. december 30-ai hatállyal,

Világhyné dr. Böcskei Teréziát, a Fővárosi Ítélőtábla
tanácselnökét

dr. Rimaszombati Évát, a Szolnoki Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót

2021. december 10-ei hatállyal,

2021. december 31-ei hatállyal

dr. Slimbarszki Évát, a Fővárosi Törvényszék bíráját

nyugállományba helyezés iránti kérelmére figyelemmel
bírói tisztségéből felmentette.

2021. december 12-ei hatállyal,
dr. Pullai Ágnest, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját

Dr. Bárándi Emesét, a Szarvasi Járásbíróság bírósági
titkárát,

2021. december 17-ei hatállyal,

dr. Borombós Árpádot, a Gyulai Járásbíróság
bírósági titkárát

dr. Szücsné dr. Gita Gyöngyi Editet, a Miskolci
Járásbíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót

2021. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig terjedő
időtartamra bíróvá kinevezte.

2021. december 23-ai hatállyal,
dr. Pestovics Ilonát,
kollégiumvezetőjét

a

Fővárosi

Ítélőtábla

Dr. Csiki Gábort, a Fővárosi Törvényszék bíráját,

2022. január 1-jei hatállyal,

dr. Dvoracsek-Kutasi Dorottyát,
Környéki Törvényszék bíráját,

dr. Virág Sándort, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
bíráját

Engelthalerné dr. Szabó
Törvényszék bíráját,

2022. január 10-ei hatállyal,

dr. Farkas Ervint, a Fővárosi Törvényszék bíráját,

dr. Hunyady
tanácselnökét

Mariannt,

a

Fővárosi

Ítélőtábla

Szilviát,

a

Budapest

a

Fővárosi

dr. Horváth Zoltánt, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
Jakabné dr. Sándor Nórát, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját,

2022. január 28-ai hatállyal
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dr. Kecskés Zsófiát, a Fővárosi Törvényszék bíráját,

Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,

dr. Nagy Katalint, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
dr. Sik Magdolna Gabriellát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,

dr. Opor Gergely Lászlót, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,
dr. Pincze Tamást, a Fővárosi Törvényszék bíráját,

dr. Szeles Balázs Györgyöt, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,

dr. Pocsainé dr. Cseuscsák Renátát, a Miskolci
Ttörvényszék bíráját,

dr. Szilágyi Norbertet, a Nyíregyházi Járásbíróság
bíráját,

dr. Sághi Ritát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját,

dr. Utassy Ilonát, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
2021. július 1. napjától,

dr. Tauber Tündét, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
dr. Laukó Olgát, a Dunaújvárosi Járásbíróság bíráját,
dr. Tóth Éva Ritát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját,

2021. július 10. napjától határozatlan időtartamra
bíróvá kinevezte.

dr. Túróczyné dr. Hegedűs Inezt, a Miskolci
Törvényszék bíráját,

Béresné dr. Szentgyörgyi Anita Ágnesnek, a Miskolci
Törvényszék bírájának a kinevezését

2021. június 15. napjától,

2021. június 15. napjától 2024. június 14. napjáig
terjedő időtartamra meghosszabbította.

dr. Bánáti Bálintot, a Pécsi Törvényszék bíráját,
dr. Bendli Attila Józsefet, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,

Dr. Vatai Istvánt, a Debreceni Törvényszék bíráját,
alezredest, címzetes táblabírót

dr. Borsos Krisztinát, a Fővárosi Törvényszék bíráját,

2021. július 31-ei hatállyal

dr. Halász Beátát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

lemondására figyelemmel katonai bírói tisztségéből
felmentette.

dr. Heizler Katalin Évát, a Pécsi Törvényszék bíráját,
dr. Koleszár Nikolettet, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Komlódy Tibort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Koós Szabolcsot, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
dr. Kovács Csaba Attilát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Molnár Klárát, a Szolnoki Törvényszék bíráját,
dr. Murányiné dr. Perbíró Andrea Margitot, az Egri
Járásbíróság bíráját,
dr. Nagy Gábort, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját,
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szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5)
bekezdése
alapján,
szakmai
fejlődésének
elősegítése érdekében
- dr. Bagjos Csabának, a Miskolci Törvényszék
tanácselnökének,
- dr. Csontos-Kiss Zsófiának és
- Tarsolyné dr. Váradi Ildikónak, a Debreceni
Törvényszék bíráinak
a Debreceni Ítélőtáblára történt kirendelését –
hozzájárulásukkal, eredeti ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett – 2021. július 1. napjától 2021.
december 31. napjáig meghosszabbítom.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

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

131.E/2021. (VI. 4.) OBHE határozat
bíró Egri Törvényszékre történő
kirendelésének módosításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, a bíró Egri Törvényszékre
történő kirendeléséről szóló 121.E/2021. (V. 17.)
OBHE határozatot – az Egri Törvényszék elnökének
kezdeményezésére – kiegészítem azzal, hogy dr.
Kádárkuti Enikőt, a Fővárosi Törvényszék bíráját az
ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása
érdekében - hozzájárulásával, eredeti beosztásából
eredő ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül –
2021. június 15. napjától 2023. június 14. napjáig a
Gyöngyösi Járásbíróságra is kirendelem.

128.E/2021. (V. 27.) OBHE határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5)
bekezdése
alapján,
szakmai
fejlődésének
elősegítése érdekében dr. Virágh Pálnak, a
Debreceni Törvényszék bírájának a Debreceni
Ítélőtáblára történt kirendelését – hozzájárulásával,
eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása mellett –
2021. július 1. napjától 2021. december 31. napjáig
meghosszabbítom.

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

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

132.E/2021. (VI. 8.) OBHE határozat
katonai bíró Kaposvári Törvényszékre
történő kirendeléséről

129.E/2021. (V. 28.) OBHE határozat
bírók Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdése h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése
alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
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biztosítása érdekében dr. Albrecht Krisztián Alberich
hb. őrnagyot, a Fővárosi Törvényszék katonai bíráját
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett – 2021. július 1.
napjától 2021. december 31. napjáig – a Kaposvári
Törvényszékre kirendelem.

136.E/2021. (VI. 9.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése
alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának
biztosítása érdekében dr. Szabó Györgyit, a
Veszprémi Törvényszék bíráját, hozzájárulásával 2021. július 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig
eredeti ítélkezési tevékenységének részbeni
megtartása mellett, 2021. szeptember 1. napjától
2022. június 30. napjáig eredeti ítélkezési
tevékenységének megtartása nélkül - a Fővárosi
Törvényszékre kirendelem.

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

133.E/2021. (VI. 9.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék elnökének
kinevezéséről és áthelyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Sallai Tamást, az Egri
Járásbíróság elnökét, az Egri Törvényszék megbízott
elnökét a 2021. június 15. napjától 2027. június 14.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem az Egri
Törvényszék elnökévé.

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

137.E/2021. (VI. 9.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről és kijelölés megszüntetéséről

Kinevezésére tekintettel a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján 2021. június 15. napjától az
Egri Törvényszékre áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (Bjt.) 30. § (1) bekezdése alapján a Szegedi Törvényszék elnökének javaslatára - dr.
Kőrösi Gábort, a Szegedi Törvényszék mb.
elnökhelyettesét, hozzájárulásával, 2021. június 16.
napjától közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá
kijelölöm.

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

135.E/2021. (VI. 9.) OBHE határozat
munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről

A Bjt. 30. § (7) bekezdése alapján dr. Doblerné dr.
Alács Ágotának, a Szegedi Törvényszék bírájának
közigazgatási ügyekben eljáró bírói kijelölését - a
törvényszék elnökének indítványára - 2021. június
15. napjával megszüntetem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1a) bekezdése alapján
dr. Rendeki Ágnest, a Pécsi Törvényszék elnökét,
kérelmére, 2021. június 20. napjától munkaügyi
ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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2021. június 15. napjától 2027. június 14. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Szombathelyi
Törvényszék elnökévé.

138.E/2021. (VI. 10.) OBHE határozat
bíró Veszprémi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

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

141.E/2021. (VI. 11.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék elnökhelyettesének
kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Ádámné dr. Szilágyi
Esztert, az Egri Törvényszék bíráját a 2021. július 1.
napjától 2027. június 30. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem az Egri Törvényszék
elnökhelyettesévé.

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

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

139.E/2021. (VI. 11.) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék elnökének
kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Vadász Mihályt, a
Nyíregyházi Törvényszék elnökhelyettesét a 2021.
június 15. napjától 2027. június 14. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Nyíregyházi Törvényszék
elnökévé.

142.E/2021. (VI. 14.) OBHE határozat
bíró Egri Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Matisz
Natáliának, a Debreceni Járásbíróság bírájának az
Egri Törvényszékre történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2021. július 1. napjától 2021.
december 31. napjáig meghosszabbítom.

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

140.E/2021. (VI. 11.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék elnökének
kinevezéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Szabó Sándort, a
Szombathelyi Törvényszék csoportvezető bíráját, a
Szombathelyi Törvényszék megbízott elnökét a

14

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2021/6. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

150.E/2021. (VI. 22.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

154.E/2021. (VI. 23.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Borombós Árpád bírót – a 12.E/2021. (I.25.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2021. július 1. napjával a
Békési Járásbíróságra osztom be.

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. Idzigné dr. Novák
Marianna Csillának, a Kúria bírájának a Fővárosi
Törvényszékre
történt
kirendelését
–
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2021. július 1. napjától 2021.
december 31. napjáig meghosszabbítom.

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

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

151.E/2021. (VI. 22.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

155.E/2021. (VI. 23.) OBHE határozat
2021. július hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Bárándi Emese bírót – a 14.E/2021. (I.25.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2021. július 1. napjával a
Szarvasi Járásbíróságra osztom be.

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
- Gubacsiné dr. Tamás Andreának, a Fővárosi
Törvényszék tanácselnökének és
- Surányiné dr. Pólik Edina Klárának, a Kecskeméti
Törvényszék tanácselnökének 2021. július 1.
napjától
címzetes táblabíró címet,
- dr. Takács Miklósnak, a Mátészalkai Járásbíróság
bírájának 2021. július 1. napjától,
- dr. Váczi Juditnak, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírájának 2021. július 16. napjától
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

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

153.E/2021. (VI. 23.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
Dr. Novák Attilát, az Ózdi Járásbíróság bíráját, a
Miskolci Törvényszék elnökének kezdeményezésére
– az Encsi Járásbíróság elnökévé történő
kinevezésére tekintettel - a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján 2021. július 1. napjától az
Encsi Járásbíróságra áthelyezem.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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156.E/2021. (VI. 23.) OBHE határozat
bírók Fővárosi Törvényszékre történő
kirendeléséről

158.E/2021. (VI. 25.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

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. Antal Ildikót,
dr. Holdampf Gusztáv Gábort,
dr. Kertész Andreát,
dr. Kiss Andreát,
Ludmann Péter Pálné dr.-t,
dr. Oláh Gaszton Gábort,
Spiegelbergerné dr. Pofonka Mariannt,
dr. Szalay Csabát,
dr. Szegedi Gyöngyvért,
dr. Szente Lászlót,
dr. Palásti Sándor Győzőt,
dr. Zsálek Henriettet, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráit,
dr. Czéh Ágnest, a Dunakeszi Járásbíróság
bíráját,
dr. Nyulak Évát, a Monori Járásbíróság
bíráját és
dr. Skeleczné dr. Horváth Juditot, a
Budaörsi Járásbíróság bíráját
hozzájárulásukkal, eredeti ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett - 2021. július 1. napjától 2022.
június 30. napjáig - a Fővárosi Törvényszékre
kirendelem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Kántor István Zoltánt, az
Egri Törvényszék bíráját a 2021. július 1. napjától
2027. június 30. napjáig terjedő időtartamra
kinevezem az Egri Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

159.E/2021. (VI. 25.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék Közigazgatási
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Lele Zsófiát, a Szegedi
Törvényszék tanácselnökét a 2021. július 1. napjától
2027. június 30. napjáig terjedő időtartamra
kinevezem a Szegedi Törvényszék Közigazgatási
Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

161.E/2021. (VI. 28.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

157.E/2021. (VI. 23.) OBHE határozat
bíró Alkotmánybíróság Hivatalába történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Balla Orsolya bírót – a 20.E/2021. (II.3.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2021. július 15. napjával a
Debreceni Törvényszékre osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27/A. § (1) bekezdés a) pontja
alapján – az Alkotmánybíróság elnökének
kezdeményezésére – dr. Varga Beát, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság bíráját – kérelmére, a
Fővárosi Törvényszék elnökének egyetértésével –
2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31.
napjáig az Alkotmánybíróság Hivatalába 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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162.E/2021. (VI. 28.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

165.E/2021. (VI. 28.) OBHE határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről és
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény76. § (5) bekezdése h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5)
bekezdése alapján,
1. dr. Kiss Gabriellának, a Szegedi Ítélőtábla
tanácselnökének,
2. dr. Drávecz Margit Gyöngyvérnek,
3. dr. Rák-Fekete Edinának és
4. Ságiné dr. Márkus Anettnek, a Fővárosi
Törvényszék bíráinak,
5. dr. Stumpf-Rádai Ágota Mariettának, a Budapest
Környéki Törvényszék bírájának
eredeti ítélkezési tevékenységük megtartása nélkül,
és
6. dr. Bagossyné dr. Körtvélyesi Máriának, a
Debreceni Törvényszék tanácselnökének eredeti
ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása
mellett
a
Kúriára
történő
kirendelésüket
hozzájárulásukkal 2021. július 16. napjától 2021.
december 31.
napjáig
meghosszabbítom,
valamint
7. dr. Szelényiné dr. Roszik Erzsébetet, a Fővárosi
Törvényszék tanácselnökét és
8. dr. Boros Tibort, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság bíráját - eredeti ítélkezési tevékenységük
megtartása nélkül, hozzájárulásukkal – 2021.
szeptember 1. napjától 2021. december 31.
napjáig a Kúriára kirendelem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Csontos Izabella bírót – a 70.E/2021. (III.24.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint az első
bírói kinevezésére tekintettel – 2021. július 15.
napjával a Nagykátai Járásbíróságra osztom be.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

163.E/2021. (VI. 28.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Andorkó Imre Péter bírót – a 23.E/2021. (II.3.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint az első
bírói kinevezésére tekintettel – 2021. július 15.
napjával a Debreceni Törvényszékre osztom be.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

164.E/2021. (VI. 28.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján
dr. Lendvai Kinga bírót – a 97.E/2021. (IV. 22.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2021.
július 15. napjával a Szolnoki Járásbíróságról a
Szolnoki
Törvényszékre
bírói
munkakörbe
áthelyezem.

166.E/2021. (VI. 28.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelölésének megszüntetéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (7) bekezdése alapján,
dr. Fürjes Annamáriának, a Fővárosi Törvényszék
bírájának közigazgatási ügyekben eljáró bírói
kijelölését - a törvényszék elnökének indítványára –
2021. június 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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A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

PÁLYÁZATOK

A Gyulai Törvényszék elnökének döntése

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A Gyulai Törvényszék Elnöke kinevezte

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,

dr. Mucsi Hajnalkát, a Battonyai Járásbíróság bíráját
2021. június 1. napjától – 2027. május 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Battonyai
Járásbíróság elnökévé.

A Pécsi Törvényszék elnökének döntése
A Pécsi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Hum Ferenc, törvényszéki bírót 2021. május 20.
napjától határozatlan időre a Pécsi Törvényszék
tanácselnökévé.

A Miskolci Törvényszék elnökének döntése
A Miskolci Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Novák Attilát, az Ózdi Járásbíróság bíráját 2021.
július 1. napjától – 2027. június 30. napjáig terjedő
határozott időtartamra az Ercsi Járásbíróság
elnökévé.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

A Győri Törvényszék elnökének döntése
A Győri Törvényszék elnöke a Győri Törvényszék
polgári ügyszakos tanácselnöki álláshelyének (10.
számú)
betöltésére
kiírt
pályázatot
eredménytelenné nyilvánította.
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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.

3.2.2. a jelentkezési segédlap mellékletében
felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat
kötelezően csatolni kell:
•
az önéletrajzot,
•
az igazolványképet (2 db),
•
az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
•
az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati
eredményt,
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
•
a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát,
•
a kinevezéshez szükséges tények és adatok
igazolását,
•
a pályázat elbírálása során értékelhető
adatokról és tényekről szóló okiratokat.
3.3.
Amennyiben
bíró
az
áthelyezése
érdekében nyújt be pályázatot, a 3.2.1. pontban
foglaltat, valamint a 3.2.2. pontban felsoroltak közül
az önéletrajzot, az igazolványképet (2 db) és a
pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és
tényekről szóló okiratokat kell csatolnia.
3.4.
A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési
segédlap” a kitöltési útmutatóval együtt az alábbi
linken
https://birosag.hu/biroipalyazatok/segedanyagok található.
3.5.
A bírósági személyi nyilvántartásban
szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges –
adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a
pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia.
Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a
pályázatában
hivatkozhat,
és
kérheti
a
nyilvántartásból való beszerzésüket, ha – a
jelentkezési segédlapon – a hozzájárulását adja,
hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.
3.6.
A pályázati rangsor felállítása során
kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és
igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok
pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáson
már nincs lehetőség.
3.7.
A
bírói
álláshelyekre
benyújtandó
pályázatokhoz segítséget nyújt továbbá a
https://birosag.hu/biroi-palyazatok/biroipalyazatok-0/kozertheto-palyazati-tudnivalok-gyik

−

A bírói állásokra vonatkozó általános
pályázati tudnivalók
1. A bírói állások meghirdetése
1.1.
Az üres bírói álláshelyek pályázat útján
tölthetők be. A pályázatot a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben
(Bjt.) meghatározott eseteket kivéve az Országos
Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írja ki.
1.2.
A
pályázati
felhívások
a
Bírósági
Közlönyben és a központi bírósági honlapon
jelennek meg.
2. A pályázat benyújtására jogosultak
Az álláshelyekre mindazon természetes személyek
pályázhatnak, akik
•
megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és
•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró
bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának
további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban
leírtaknak megfeleljen.
•
A
munkakörhöz
szükséges
speciális
szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő
pályázati feltételt a pályázati felhívás tartalmazza.
3. A pályázat
3.1.
A pályázatnak az álláshely megjelölése
mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes
indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos
elképzeléseit és annak rövid kifejtését, hogy a
pályázat nyerteseként miként tervezi ezek
megvalósítását.
3.2.
A pályázathoz csatolni kell:
3.2.1. a jelentkezési segédlapot, valamint

4. A
pályázat
határideje

benyújtásának

helye

és

4.1. A pályázatot
a) járásbíróságra kiírt pályázat esetén a
járásbíróság elnökéhez,
b) törvényszékre kiírt pályázat esetén a törvényszék
elnökéhez,

19

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2021/6. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

c) ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az ítélőtábla
elnökéhez,
d) a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria elnökéhez
kell benyújtani.
4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő
határidőben kell benyújtani.

A 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.

A pályázatok elbírálása
Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a bíróság elnöke
– a járásbíróság elnöke kivételével – elutasítja. A
hiányos – pótolható hiánnyal rendelkező –
pályázatot benyújtó pályázót pedig rövid határidő
tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek
elmulasztása esetén – és a nem pótolható hiánnyal
rendelkező – pályázatot elutasítja.
5.1.
A pályázati határidő leteltét – hiánypótlás
esetén a hiánypótlási eljárás lefolytatását – követő
15 napon belül a bírói tanács a pályázókat
meghallgatja. A pályázatokat a bírói tanács a Bjt. 14.
§ (4) bekezdése szerint rangsorolja. A rangsor
kialakításáról további tájékoztatást ad a bírói
álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól
és a pályázati rangsor kialakítása során adható
pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet.
5.2.
A bírói tanács a megállapított rangsort
megküldi a bíróság elnökének, aki a pályázati
rangsort javaslatával az OBH elnökének továbbítja.
5.3.
A pályázat elbírálója az OBH elnöke, vagy –
a Kúriára kiírt pályázat esetén – a Kúria elnöke. A
pályázati eljárás eredményeként az OBH elnöke
vagy a Kúria elnöke:
•
javaslatot tehet a köztársasági elnöknek
bírói kinevezésre,
•
a
pályázatot
eredménytelenné
nyilváníthatja.
Az OBH elnöke dönthet a bíró áthelyezéséről is.
5.4.
Az OBH elnöke a pályázat eredményéről –
a Kúriára kiírt pályázat kivételével – értesíti a
pályázattal érintett bíróság elnökét. A bíróság
elnöke a pályázókat a pályázat eredményéről
írásban tájékoztatja, egyidejűleg közli a pályázó
rangsorban elfoglalt helyét és pontszámát.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. augusztus 23. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye: Országos Bírósági
Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16.,
I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

148.E/2021. (VI. 21.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Polgári
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Budapest
Környéki
Törvényszék
Polgári
Kollégiuma
kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

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.
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A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
polgári ügyszakos bírói gyakorlat és a civilisztika
területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.
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.

kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41.
§-ában írt összeférhetetlenségi ok,
a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul a bírói
értékelésére és vezetői vizsgálatára vonatkozó
iratoknak az OBH elnöke általi beszerzéséhez és
kezeléséhez.
A pályázat beérkezésének határideje:
szeptember 3. napja 14.00 óra.

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 pályázat beérkezésének határideje:
2021. szeptember 3. napja 14.00 óra.
A pályázat beadásának helye: Országos Bírósági
Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16.,
I. emelet 111.).

152.E/2021. (VI. 22.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Debreceni Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

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

A Debreceni Törvényszéken egy büntető ügyszakos
(katonai) törvényszéki bírói (46. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.
Az állásra az pályázhat, aki a Magyar Honvédség
hivatásos tisztje, vagy rendelkezik a 10/2015. (VII.
30.) HM rendelet 24/A. §-a szerinti javaslattal.

149.E/2021. (VI. 21.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék
elnökhelyettesi állásának pályázati
kiírásáról

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. augusztus 31. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025
Debrecen, Széchenyi u. 9.)
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A Fővárosi Ítélőtábla elnöke által kiírt
pályázatok

-

Pályázat a Fővárosi Ítélőtábla Polgári
Kollégium Gazdasági Szakágában
tanácselnöki (15. 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, valamint az 1952. évi III. törvény (régi
Pp.) 23. § (1) bekezdés e) pontja, a g) pontjából a
cégnév használatával kapcsolatos perek, h) és k)
pontja szerinti perek; jogi személyekkel kapcsolatos
perek, az új Ptk. alapján: a jogi személyek
személyiségi jogának megsértésével kapcsolatos
perek; az értékpapírral kapcsolatos jogviszonyból
származó perek és a tisztességtelen szerződési
feltételek érvénytelensége tárgyában indított perek;
társult perek; dologi jogi perek; vegyes kötelmi,
különösen a biztosítási jogviszonyból származó
perek, kölcsönszerződéssel és biztosítékaival
kapcsolatos perek; cég- és változásbejegyzéssel
(ideértve az elektronikus cégbejegyzéssel), cég
törvényességi felügyelettel, hivatalbóli törléssel és
végelszámolási kifogással összefüggő ügyek; a civil
szervezetekkel
kapcsolatos
ügyek;
eljárás
elhúzódása miatti kifogás; eljáró bíróság kijelölése;
bank és hitelügyletekből származó jogviszonnyal
kapcsolatos peres és nemperes ügyek, a
konszernjoggal, szövetkezetek, erdőbirtokossági
társulatok, vízgazdálkodási társulatok jogvitái; jogi
személyek tagjainak, vezető tisztségviselőinek
felelősségével kapcsolatos perek elbírálásában
szerzett másodfokú ítélkezési gyakorlatnak van
jelentősége.

a pályázathoz csatolja részletes szakmai
önéletrajzát;
a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázattal
érintett tanács munkájának megszervezésére
(tanácskozás módja, az ügyek tanácstagok
közötti szétosztása) vonatkozó elképzeléseit, a
kollégium
működését
segítő,
a
kollégiumvezető munkáját támogató szakmai
elképzeléseit,
különösen
a
képzés,
jogszabályalkotás,
szabályzatalkotás
és
módosítás
tárgykörben,
valamint
önéletrajzában szerepeljenek a 6/2015. (XI.
30.) OBH utasítás 18. § (2) bekezdésében
értékelhető körülmények.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. szeptember 20. napja. 15.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla elnöke (1027 Budapest, Fekete
Sas u. 3. III. emelet A.3.38. szoba)

Pályázat a Fővárosi Ítélőtábla Polgári
Kollégium Polgári Szakágában
tanácselnöki (16. 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, valamint a vegyes kötelmi perek,
amelyek közül elsősorban adásvételi, vállalkozási,
építési, tervezési és támogatási szerződésekből
eredő jogviták; hibás teljesítéssel kapcsolatos perek;
dologi jogi perek; végrehajtási peres és nemperes
ügyek; fizetési (az európai is) meghagyásos és letéti
ügyek; eljárás elhúzódása miatti kifogás; eljáró
bíróság kijelölése; bank és hitelügyletekből származó
jogviszonnyal kapcsolatos peres és nemperes ügyek,
társult perek elbírálásában szerzett másodfokú
ítélkezési gyakorlatnak 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 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
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A jelentkező
a pályázathoz csatolja részletes szakmai
önéletrajzát;
a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázattal
érintett tanács munkájának megszervezésére
(tanácskozás módja, az ügyek tanácstagok
közötti szétosztása) vonatkozó elképzeléseit, a
kollégium
működését
segítő,
a
kollégiumvezető munkáját támogató szakmai
elképzeléseit,
különösen
a
képzés,
jogszabályalkotás,
szabályzatalkotás
és
módosítás
tárgykörben,
valamint
önéletrajzában szerepeljenek a 6/2015. (XI.
30.) OBH utasítás 18. § (2) bekezdésében

-

évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező
a pályázathoz csatolja részletes szakmai
önéletrajzát;
a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázattal
érintett tanács munkájának megszervezésére
(tanácskozás módja, az ügyek tanácstagok
közötti szétosztása) vonatkozó elképzeléseit, a
kollégium
működését
segítő,
a
kollégiumvezető munkáját támogató szakmai
elképzeléseit,
különösen
a
képzés,
jogszabályalkotás,
szabályzatalkotás
és
módosítás
tárgykörben,
valamint
önéletrajzában szerepeljenek a 6/2015. (XI.
30.) OBH utasítás 18. (2) bekezdésében

értékelhető körülmények.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. szeptember 20. napja. 15.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla elnöke (1027 Budapest, Fekete
Sas u. 3. III. emelet A.3.38. szoba)

értékelhető körülmények.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. szeptember 20. napja. 15.00 óra.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla elnöke (1027 Budapest, Fekete
Sas u. 3. III. emelet A.3.38. szoba)

Pályázat a Fővárosi Ítélőtábla Polgári
Kollégium Gazdasági Szakágában
tanácselnöki (96. számú) álláshely
betöltésére

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke által kiírt pályázatok

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon
túl – a tényleges bírói működési gyakorlat
tartamának, valamint a bank és hitelügyletekből
származó jogviszonnyal kapcsolatos peres és
nemperes ügyek, közérdekből indított perek, társult
perek, dologi jogi perek, szerződésen kívüli károk
megtérítése iránti perek, valamint kötelmi perek;
tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos
perek, cég és változásbejegyzéssel (ideértve az
elektronikus cégbejegyzéssel), cégtörvényességi
felügyelettel, hivatalbóli törléssel, összefüggő
nemperes eljárások és végelszámolási kifogással
kapcsolatos eljárások; nemzetközi polgári eljárások
elbírálásában
szerzett
másodfokú
ítélkezési
gyakorlatnak van jelentősége.

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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
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a pályázathoz csatolja részletes szakmai
önéletrajzát, mely számot ad – a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló
6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 18. § (2)
bekezdésében
rögzített
–
mindazon
körülményekről
(igazgatási
vezetői
tapasztalat, bírói gyakorlat, bírói munkája
vizsgálatának eredménye, központi és helyi
igazgatási feladatokban való részvétel),
melyek az elbírálás során figyelembe
vehetők;
a pályázatában térjen ki a kollégium
működését segítő, a
kollégiumvezető
munkáját támogató szakmai elképzeléseire,
különösen a képzés, jogszabályalkotás,
szabályzat
alkotás
és
módosítás
tárgykörében;
adjon számot a tanács munkájának
megszervezésére
(pl.
a
tanácskozás
módjára, az ügyek tanácstagok közötti
szétosztásának
módjára)
vonatkozó
elképzeléseiről.

a
kinevezésre
jogosult
beszerzéséhez és kezeléséhez.

általi

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. augusztus 25. napja.
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)

Pályázat a Budapest Környéki Törvényszék
Gazdasági Kollégiuma Csőd- és
Felszámolási Csoport csoportvezetői (33.
számú) álláshely betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. szeptember 30.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)

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

Pályázat a Nagykátai Járásbíróság
elnöki (87. számú) álláshely betöltésére

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.
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A Fővárosi 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 Pesti Központi Kerületi Bíróság
(P.I. Csoport) polgári ügyszakos
csoportvezetői (289. számú) álláshelyének
betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.

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

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

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.

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 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:

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. szeptember 30.
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)
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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 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 31.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.)

Pályázat a Pesti Központi Kerületi Bíróság
(P.V. Csoport) gazdasági ügyszakos
csoportvezetői (292. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. augusztus 31.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.)

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 Kaposvári 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 Kaposvári Járásbíróság elnöki
(34. 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, valamint az igazgatási
területen szerzett tapasztalatnak van jelentősége.

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 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

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
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kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez
és kezeléséhez.

Egyéb pályázatok
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázat

A jelentkező a pályázathoz csatolja részletes
szakmai önéletrajzát és pályaművet.

Bírósági fogalmazói pályázatok

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.

2021. II. félévben az alábbi álláshelyek kerülnek
meghirdetésre:
Bíróság
Fővárosi
Törvényszék

törvényszék

6

Balassagyarmati Salgótarjáni
Törvényszék
Járásbíróság

1

Budakörnyéki
Járásbíróság

1

Szentendrei
Járásbíróság

1

Szigetszentmiklósi
Járásbíróság

1

Battonyai
Járásbíróság

1

Szarvasi
Járásbíróság

1

Kaposvári
Járásbíróság

1

Nagyatádi
Járásbíróság

1

Siófoki
Járásbíróság

1

törvényszék

1

Mezőkövesdi
Járásbíróság

1

Miskolci
Járásbíróság

1

Ózdi Járásbíróság

1

Nyíregyházi
Törvényszék

törvényszék

1

Székesfehérvári
Törvényszék

Székesfehérvári
Járásbíróság

1

Veszprémi
Törvényszék

Ajkai Járásbíróság

1

Budapest
Környéki
Törvényszék

Gyulai
Törvényszék

Kaposvári
Törvényszék

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. augusztus 25.

Kecskeméti
Törvényszék

A pályázat beadásának helye:
Kaposvári Törvényszék elnöke (7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.).

Miskolci
Törvényszék

Összesen

27

Álláshelyek
száma

22

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2021/6. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

A pályázatok beérkezésének határideje:
2021. augusztus 30. napja 16.30 óra.

•

Írásbeli versenyvizsga időpontja:
2021. szeptember 13. napja.

•
•
•

Szóbeli versenyvizsga időpontja:
2021. szeptember 27. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2021. október 29. napja.

•

Az állások betöltésének időpontja:
2021. november 15. napja.
A pályázatok benyújtásának helye:
Országos Bírósági Hivatal
Postai úton: 1363 Budapest, Pf.: 24.
Személyesen: 1055 Budapest, Markó u. 9.

a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét
(a https://birosag.hu/birosagi-fogalmazoipalyazatok linkről letölthető),
motivációs levelet,
a pályázó önéletrajzát,
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
ennek
hiányában
az
abszolutóriumot vagy az államvizsgát
megelőző
utolsó
félév
eredményes
befejezését tanúsító egyetemi igazolást,
a kiállításától számított kilencven napnál
nem
régebbi
hatósági
erkölcsi
bizonyítványt, ennek hiányában a hatósági
erkölcsi
bizonyítvány
kiállításának
kezdeményezését tanúsító okiratot.

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

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

A pályázathoz – amennyiben a pályázó
többletpontokat kíván elérni – csatolni kell:
•
az egyetemi szabályzatban kötelezően
előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő
eltöltéséről a bíróság elnöke által aláírt és
lepecsételt igazolást,
•
a bíróságon eltöltött egyéb szakmai
gyakorlatról az adott bíróság elnöke által
aláírt és lepecsételt igazolást,
•
a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt
és
lepecsételt
igazolást
bírósági
ügyintézőként
igazságügyi
szolgálati
jogviszonyban töltött idejéről,
•
a diploma mellékletének közjegyző által
hitelesített másolatát, amennyiben a
diploma „summa cum laude” („praeclare”)
vagy „cum laude” minősítése abban
szerepel,
•
a kiküldő egyetem által kiállított magyar
nyelvű
igazolást
a
jogi
egyetemi
tanulmányok
folytatásához
kötődő,
minimum 2 hónap időtartamú külföldi
tanulmányútról,
•
az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést vagy
különdíjat igazoló okirat másolatát,
•
nemzetközi vagy bíróság által országos
nevezési
lehetőséggel
meghirdetett

A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14.
§ (6) bekezdése alapján nyilvános pályázat útján
kell betölteni, kivéve, ha az állás betöltésére az
Iasz. 17. § (3) bekezdésének alkalmazásával már
kinevezett bírósági fogalmazó áthelyezésével
kerül sor.
A
bírósági
fogalmazói
állásokra
azok
a
cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak,
akik
legkésőbb
a
szóbeli
versenyvizsga
időpontjában egyetemi állam- és jogtudományi
diplomával
rendelkeznek,
és
hatósági
bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz.
11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott
körülmény velük szemben nem áll fenn.
A pályázó a kiírt álláshelyet a jelentkezési lap és
mellékletei benyújtásával pályázhatja meg. A
motivációs levél terjedelme legfeljebb kettő – 12-es
betűmérettel, géppel írott – A/4-es oldal lehet.
A pályázathoz a benyújtással egyidejűleg csatolni
kell:
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•

SZEMÉLYI RÉSZ

A Gyulai Törvényszék elnöke által kiírt
pályázat

perbeszédversenyen elért 1., 2., 3.
helyezést vagy különdíjat igazoló okirat
másolatát,
nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát.

Pályázat a Battonyai Járásbíróságon
1 bírósági titkári álláshely betöltésére

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

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

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

Pályázat a Szarvasi Járásbíróságon
1 bírósági titkári álláshely betöltésére
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. szeptember 20.
A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkárság (5700 Gyula,
Béke sgt. 38. Pf. 49.)

KÖZLEMÉNYEK

Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván
pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie
ezek sorrendjét.

Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Dr. Kónya Tamásnak, a Szegedi Törvényszék katonai
bírájának az AA 109478 számú bírói,
Gere Gabriellának, a Kecskeméti Járásbíróság
tisztviselőjének a BA 187002 számú igazságügyi
alkalmazotti,
Krajpos Nikolettának, a Miskolci Törvényszék
tisztviselőjének a BA 183729 számú igazságügyi
alkalmazotti,
Vida
Arankának,
a
Fővárosi
Törvényszék
tisztviselőjének a BA 187289 számú igazságügyi
alkalmazotti igazolványa elveszett.

A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott
pályázat
érvénytelen,
ebben
az
esetben
versenyvizsga nem tehető.
A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám
egymagában nem elegendő és nem egyedüli
feltétele a fogalmazói kinevezésnek.
A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a
pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók
joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször
módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet
rendelkezéseiből és – a https://birosag.hu
weboldalon is megtalálható - a bírósági fogalmazók
felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016.
(II.29.) OBH utasításból tájékozódhatnak.

Az igazolványok érvénytelenek.

Körbélyegzők érvénytelenítése
A „Debreceni Törvényszék Büntetés-végrehajtási
Csoportja 12.”, a „Debreceni Törvényszék 15.”, és a
„Debreceni Törvényszék 33.” feliratú körbélyegzők
elvesztek.
A bélyegzők érvénytelenek.

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz.
rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok és
az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás
rendelkezései az irányadók.
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