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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
szöveg,
9. 7. melléklet 13. pont bevezető szövegében a
„projekt” szövegrész helyébe a „fejlesztésekkel
kapcsolatos” szöveg
lép.

SZABÁLYZAT

7/2021. (VII. 8.) OBH utasítás
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013.
(XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

2. § Hatályát veszti az SZMSZ
a) 4. § (2) bekezdés l) pontjában az „az Általános
Informatikai Projektmenedzsment Eljárásrendben
foglaltak szerint” szövegrész,
b) 16. § (3) bekezdésében a „vagy projekt jellegű
együttes,” szövegrész,
c) 26. § (2) bekezdés j) pontjában és 29. § (1)
bekezdés e) pontjában az „ennek során
együttműködik a Projektirodával,” szövegrész.

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:

3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. § Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás (a továbbiakban: SZMSZ)
1. 7. § (1) bekezdés f) pontjában a „projekteket
illetően” szövegrész helyébe a „fejlesztések
kapcsán” szöveg,
2. 26. § (2) bekezdés j) pontjában a „finanszírozott,
továbbá az egyéb bírósági projektek” szövegrész
helyébe a „finanszírozott, a bíróságokat érintő,
továbbá az egyéb bírósági fejlesztések” szöveg és az
„a nemzetközi kötelezettségből” szövegrész helyébe
a „valamint a nemzetközi kötelezettségből” szöveg,
3. 26. § (4) bekezdés h) pontjában a „projektek”
szövegrész helyébe a „külső források segítségével
megvalósított fejlesztésekkel és azok” szöveg,
4. 27. § (3) bekezdés a) pontjában, 27. § (4) bekezdés
q) pontjában, valamint 28. § (2) bekezdés h)
pontjában a „projektekben” szövegrész helyébe a
„feladatokban” szöveg,
5. 27. § (4) bekezdés o) pontjában a „projektek”
szövegrész helyébe a „fejlesztések” szöveg,
6. 29. § (1) bekezdés i) pontjában a „projektek
megvalósításában, s” szövegrész helyébe a
„fejlesztések megvalósításában, fenntartásában és”
szöveg,
7. 29. § (1) bekezdés i) pontjában, 30. § (2) bekezdés
k) pontjában, 30. § (3) bekezdés h) pontjában,
valamint 30. § (4) bekezdés k) pontjában az „a
Projektirodával” szövegrész helyébe az „az
Igazgatásszervezési Főosztállyal” szöveg,
8. 32. § (3a) bekezdés k) pont kb) alpontjában a
„projektek” szövegrész helyébe a „programok”

HATÁROZATOK

55.SZ/2021. (VII. 8.) OBHE határozat
az egészségügyi válsághelyzet idején a
külföldi képzésekre, konferenciákra
történő kiutazásról és visszautazásról,
valamint a központi, regionális és helyi
képzés szabályairól, továbbá a COVID-19
vírussal kapcsolatban kihirdetett
veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet
idején a központi és regionális képzési
feladatok teljesítésének rendjéről szóló
31.SZ/2021. (IV. 22.) OBHE határozat
hatályon kívül helyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. §
(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi határozatot
adom ki:
1. § (1) A külföldön tartott képzésekre,
konferenciákra történő ki- és visszautazás során,
a Magyarországon hatályban lévő ki- és
beutazási szabályok, továbbá a cél- és
8
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tranzitország(ok)ban
hatályban
lévő,
a
határátlépés során alkalmazandó ki- és
beutazási szabályok szerint kell eljárni.
(2) A határátlépés esetén, Magyarország, illetve a
cél- és tranzitország(ok) területéről történő ki- és
beutazás hatályos szabályairól - a kiutazást
megelőzően - a kiutazó köteles tájékozódni. A
tájékozódáshoz segítséget nyújthat a Konzuli
Szolgálat honlapja.
(3) A külföldre történő kiutazás a kiutazó egyéni
felelőssége.

57.SZ/2021. (VIII. 5.) OBHE határozat
a Pécsi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról
A Pécsi Ítélőtábla 2021. július 01. napján,
2021.El.I.D.1. számon benyújtott Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. § (1) A központi, regionális és helyi képzések
alkalmával ügyelni kell a higiéniás szabályok
fokozott megtartására.
(2) Az Országos Bírósági Hivatal, valamint a
bíróságok épületbe történő belépés, és az otttartózkodás során, az adott épületben hatályban
lévő ki- és beléptetésről, valamint az otttartózkodásról rendelkező szabályok szerint kell
eljárni.

58.SZ/2021. (VIII. 5.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
A Fővárosi Ítélőtábla 2021. július 06. napján,
2021.El.I.D.1/10. számon benyújtott Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyom.

3. § Hatályát veszti a COVID-19 vírussal
kapcsolatban
kihirdetett
veszélyhelyzet,
egészségügyi válsághelyzet idején a központi és
regionális képzési feladatok teljesítésének
rendjéről szóló 31.SZ/2021. (IV. 22.) OBHE
határozat.

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

4. § Ez a határozat a közzétételét követő napon lép
hatályba.

59.SZ/2021. (VIII. 5.) OBHE határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és
Működési szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

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

A Zalaegerszegi Törvényszék 2020.El.I.D.3/39.
számon 2021. július 6. napján benyújtott Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának
módosítását
jóváhagyom.

56.SZ/2021. (VII. 19.) OBHE határozat
a Kaposvári Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

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

A Kaposvári Törvényszék 2021.El.I.D.2/14. számon
2021. június 18. napján benyújtott Szervezeti és
Működési
Szabályzatának
módosítását
jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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60.SZ/2021. (VIII. 6.) OBHE határozat
a Budai Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

62.SZ/2021. (VIII. 31.) OBHE határozat
a Tatabányai Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely
megszüntetéséről és a Tatabányai
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 92.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 125. § (3) bekezdése alapján
a Budai Központi Kerületi Bíróságot kijelölöm olyan
bírósággá, ahol a Nyomozási Bírói Csoportban
csoportvezető-helyettes működik.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Tatabányai
Törvényszék területén 2021. szeptember 1-jei
hatállyal egy törvényszéki bírói (19. számú)
álláshelyet megszüntetek.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
szeptember 1. napjától az alábbiak szerint
módosítom
a
Tatabányai
Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 92.SZ/2020. (V. 15.)
OBHE határozat 1. és 3. pontját:

61.SZ/2021. (VIII. 6.) OBHE határozat
a Kaposvári Törvényszék területén egy
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshely felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshellyé alakításáról és a Kaposvári
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 82.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

1.

1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 18 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 31 fő

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

Bírói létszám mindösszesen: 74 fő
3.

A
Tatabányai
Törvényszék
engedélyezett létszáma 294 fő.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

Bírói létszám:

63.SZ/2021. (VIII. 31.) OBHE határozat
a Werbőczy Lingua Programról

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.4 felsőfokú végzettségű tisztviselő: 9 fő
2.6 középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 119 fő

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában
foglalt
felhatalmazás
alapján,
figyelemmel a 76. § (7) bekezdésére, az alábbi
határozatot hozom:

Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
(272 fő) és a Kaposvári Törvényszék engedélyezett
létszáma (349 fő) változatlan.

1.

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

10

§
(1)
A
Werbőczy
Lingua
Program
(továbbiakban: Program) bírák és igazságügyi
alkalmazottak jogi szaknyelvi ismereteinek,
szakfordítási készségének fejlesztését és
hasznosítását szolgálja.
(2)
A
Program
meghirdetésének
és
megvalósításának részletes szabályait az OBH
elnöke évente meghatározza.
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(2) A Program meghirdetésének és
megvalósításának részletes szabályait az
OBH elnöke évente meghatározza.

§ Ez a határozat a közzétételét követő napon
lép hatályba.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2.

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

64.SZ/2021. (VIII. 31.) OBHE határozat
a Werbőczy Mundus Programról

66.SZ/2021. (VIII. 31.) OBHE határozat
az Ítélőtáblai Munkaügyi Kollégiumok
Ügyrendjének Kialakítását Támogató
Kabinet megszüntetéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában
foglalt
felhatalmazás
alapján,
figyelemmel a 76. § (7) bekezdésére, az alábbi
határozatot hozom:
1.

2.

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

§ (1) A Werbőczy Mundus Program
(továbbiakban:
Program)
bírák
és
igazságügyi alkalmazottak nemzetközi
tapasztalatszerzését,
európai
jogi
ismereteik bővítését és az Európai Unió
bíróságai joggyakorlatának megismerését
szolgálja.
(2) A Program meghirdetésének és
megvalósításának részletes szabályait az
OBH elnöke évente meghatározza.

A 11.SZ/2021. (I. 29.) OBHE határozattal létrehozott,
az Ítélőtáblai Munkaügyi Kollégiumok Ügyrendjének
Kialakítását Támogató Kabinetet megszüntetem.

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

§ Ez a határozat a közzétételét követő
napon lép hatályba.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

65.SZ/2021. (VIII. 31.) OBHE határozat
a Werbőczy Universitas Programról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában
foglalt
felhatalmazás
alapján,
figyelemmel a 76. § (7) bekezdésére, az alábbi
határozatot hozom:
1.

§ Ez a határozat a közzétételét követő
napon lép hatályba.

§ (1) A Werbőczy Universitas Program
(továbbiakban: Program) célja, hogy a bírák
és
igazságügyi
alkalmazottak
posztgraduális képzésének támogatásával
hozzájáruljon
a
bírósági
igazgatási
feladatok ellátásához.
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61/2021. (VI. 8.) OBT határozat
a Bírói Életpálya Szakértői Testület előtti
2021. június 10-i ülésen való résztvevők
kiválasztása tárgyában

65/2021. (VII. 7.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének
tájékoztatójáról

Az Országos Bírói Tanács a 2021. június 10-i ülésen
való részvételre dr. Hilbert Editet és dr. Vadász
Viktort delegálja.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírói Hivatal
elnökének 2020. II. félévi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját elfogadja, azzal, hogy továbbra is
szükségesnek tartja, hogy a 114/2020. (X. 7.) OBT
határozatban megjelölt szempontrendszert tegye
közzé az OBH-ba vagy IM-be beosztott bíró hivatali
beosztásának
megszüntetésével
egyidejűleg
pályázat nélkül magasabb vagy más szolgálati
helyre történő beosztása esetén.

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

63/2021. (VII. 7.) OBT határozat
a szolgálati bíróságok ítéleteinek
anonimizált döntéseivel kapcsolatban

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

Az Országos Bírói Tanács felkéri a szolgálati
bíróságok elnökeit, hogy a jogerős határozatainak
lényegét anonimizált és absztrahált formában 2021.
október 01. napjától kezdődően félévenkénti
frissítéssel a www.országosbiroitanács.hu honlapon
történő közzététel végett küldje meg az Országos
Bírói Tanács részére.
Javasolja az OBH Elnökének, hogy az Igazságügyi
Miniszternél kezdeményezze a Bszi. módosítását
annak érdekében, hogy az anonimizált határozatok
a központi intraneten közzétételre kerülhessenek.

66/2021. (VII. 7.) OBT határozat
a Püspökladányi Járásbíróság elnöke újbóli
kinevezésének elutasításáról
Az Országos Bírói Tanács dr. Szilvási Lászlónak, a
Püspökladányi 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

67/2021. (VII. 7.) OBT határozat
munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés mellőzéséről

64/2021. (VII. 7.) OBT határozat
bizottság megbízatási időtartamának
meghosszabbításáról

Az Országos Bírói Tanács dr. Németh Terézia, az Egri
Törvényszék kollégiumvezető-helyettesének – a
kérelmére - a felmentési időre járó munkavégzési
kötelezettség alóli mentesítését mellőzi.

Az Országos Bírói Tanács a Juhász Andor-díj
bizottság
megbízatásának
az
időtartamát
meghosszabbítja 2021. november 30-ig.

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

Dr. Csontos Tibor s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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68/2021. (VII. 7.) OBT határozat
a másodfokú bírósági végrehajtói fegyelmi
bíróság tagjának a kinevezéséről

71/2021. (VII. 12.) OBT határozat
a bíróságok 2020. évi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény
végrehajtására vonatkozó beszámoló
véleményezéséről

Az Országos Bírói Tanács 2021. augusztus 24.
napjától 2025. augusztus 23. napjáig terjedő
időtartamra a Kúria mellett működő Bírósági
Végrehajtói Fegyelmi Bíróság tagjává nevezi ki
dr. Kincses Attilát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a bíróságok 2020. évi
költségvetésének
végrehajtására
vonatkozó
beszámolóját támogatólag véleményezi.

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

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

69/2021. (VII. 7.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról

72/2021. (VII. 14.) OBT határozat
a bíróságok 2020. évi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény
végrehajtására vonatkozó, kiegészített
beszámoló véleményezéséről

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

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a bíróságok 2020. évi
költségvetésének
végrehajtására
vonatkozó,
beszámoló
kiegészítését
nem
támogatja.
Kifogásolja a beszámoló 6. oldal I.2.b)1. pontjában
foglalt azon kitételt, hogy a „jogegységi
panaszeljárás
bevezetése
a
peres
felek
indítványára, rájuk kiható módon járul hozzá a
jogegység biztosításához: csak a Kúria által
feloldható precedens-hatást társít a Kúria
döntéseihez, ezáltal biztosítva a stabilitást,
kiszámíthatóságot és a jog egységét, csökkentve
egyszersmind az önkényes döntéshozatal lehetőségét.”
Az „önkényes döntéshozatalra” való utalás azt a
hamis látszatot kelti, hogy önkényes bírói döntések
meghozatalának a lehetősége áll fenn a jogegységi
panaszeljárás hiányában, és a jogintézmény
bevezetésére azért volt szükség, mert az alsóbb
szintű bíróságokon ítélkező tevékenységet folytató
egyes bírák önkényes döntéshozatalukkal rontották
a jogegységet.

70/2021. (VII. 9.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettsége alóli
mentesítéséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Varga Erikát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját 2021. július 10. 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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73/2021. (VIII. 6.) OBT határozat bíró
munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítéséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Kazár Tímea
Zsuzsannát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2021. augusztus 7. napjától a lemondási idő
végéig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

dr. Cserháti-Tóth Edinát, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát,

Magyarország köztársasági elnöke

dr. Fiók Andreát, a Debreceni Törvényszék bírósági
titkárát,

Dr. Varga Erikát, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2021. szeptember 30-ai hatállyal,

dr. Lancsár Károly Bencét, a Fővárosi Törvényszék
bírósági titkárát,

dr. Kazár Tímea Zsuzsannát, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráját 2021. október 28-ai hatállyal
lemondására figyelemmel,

dr. Miczán Pétert, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát,

dr. Németh Teréziát, az Egri Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét 2021. december 20-ai
hatállyal,

dr. Mihalik Balázs alezredest,
dr. Nagy Ildikót, a Debreceni Járásbíróság bírósági
titkárát,

dr. Tardiné dr. Szabó Piroskát, a Debreceni
Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót
2022. január 28-ai hatállyal,

dr. Nagy Zsoltot, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság bírósági titkárát,

dr. Gyalogné dr. Varga Évát, a Szarvasi Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2022. február 6ai hatállyal,

dr.
Papp-Csertyaszki
Melindát,
Járásbíróság bírósági titkárát,

a

Hatvani

dr. Turóczi Emesét, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bírósági titkárát,

dr. Bátai Jánost, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót 2022. február 11-ei hatállyal,

dr. Völcsey Balázs Istvánt, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát

dr. Miklós Jánost, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2022. február 27-ei hatállyal bírói felső korhatár
betöltésére figyelemmel bírói tisztségéből felmentette.

2021. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31.
napjáig terjedő időtartamra,

Dr. Andorkó Imre Pétert, a Fővárosi Törvényszék
bírósági titkárát,

dr. Dezső Lilit, a Pécsi Törvényszék bírósági titkárát

dr. Balla Orsolyát, a Miskolci Törvényszék bírósági
titkárát,

2021. szeptember 15. napjától 2024. szeptember
14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezte.

dr. Csontos Izabellát, az Érdi Járásbíróság bírósági
titkárát

Dr. Bazsika Ádámot, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság bíráját,

2021. július 15. napjától 2024. július 14. napjáig
terjedő időtartamra,

dr. Bedő Pétert, a Szolnoki Járásbíróság bíráját,
dr. Csorba Petrát, a Kiskunfélegyházi Járásbíróság
bíráját,

dr. Geiszt Katalint, a Fonyódi Járásbíróság bírósági
titkárát 2021. augusztus 1. napjától 2024. július 31.
napjáig terjedő időtartamra,

dr. Ember Zsuzsanna Erikát, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráját,

Barnáné dr. Kiss Marianna Katalint, a Nyíregyházi
Törvényszék bírósági titkárát,

dr. Jakab Zsolt Tibort,
Járásbíróság bíráját,

dr. Bártfai Borbálát, a Miskolci Törvényszék bírósági
titkárát,

a

Mosonmagyaróvári

dr. Macher Gábort, a Győri Törvényszék bíráját,
15

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2021/7-8. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

dr. Madarasi Annát, a Fővárosi Törvényszék bíráját,

2021. szeptember 1. napjától
időtartamra bíróvá kinevezte.

dr. Nagy Gergely Lászlót, a Sárbogárdi Járásbíróság
bíráját,

határozatlan

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

dr. Rácz Lotti Anikót, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,

ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

dr. Tóth Andreát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,

160.E/2021. (VI. 25.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

dr. Varga-Sabján Petra Juditot, a Budai Központi
Kerületi Bíróság bíráját
2021. augusztus 1. napjától,

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Kenese Attilát, a
Budapest Környéki Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesét a 2021. augusztus 1. napjától 2027.
július 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a
Budapest
Környéki
Törvényszék
Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

dr. Báki Gabriellát, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Czipa Zsuzsanna Rebekát, a Győri Törvényszék
bíráját,
dr. Czudarné dr. Kisnémet Erikát, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Csákány Boglárka
Járásbíróság bíráját,

Csillát,

a

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

Gyöngyösi

dr. Farkas Esztert, a Kazincbarcikai Járásbíróság
bíráját,

167.E/2021. (VII. 2.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelölésének megszüntetéséről

dr. Kerekes Andrea Zsuzsannát, a Balassagyarmati
Törvényszék bíráját,
dr. Kissné dr. Réczeg Katalin Kittit, a Szombathelyi
Járásbíróság bíráját,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (7) bekezdése alapján, dr.
Majercsik Erikának, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökének közigazgatási ügyekben eljáró
bírói kijelölését - a törvényszék elnökének
indítványára – 2021. július 10. napjával
megszüntetem.

dr. Kőváriné dr. Dédesi Laurát, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Litke Ágotát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját,

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

dr. Ruttner Veronikát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Sárközi Esztert, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság
bíráját,
dr. Sárompek Csilla Júliát, a Keszthelyi Járásbíróság
bíráját,
dr. Tarics Csillát, a Szegedi Törvényszék bíráját
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határozatképességéhez
141
bíró
jelenléte
szükséges (280-ból), a jelenléti ív alapján
megállapíthatóan
pedig
a
szavazás
megkezdésekor 226 fő volt jelen az értekezleten.

168.E/2021. (VII. 8.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A levezető elnök a szavazás megkezdése előtt
részletesen tájékoztatta az összbírói értekezlet
résztvevőit a szavazás menetéről és a
szavazatszámítás módjáról.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján
dr. Mizsák Georgina Mária Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2021.
augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra meghosszabbítom.

E tájékoztatás kiterjedt egyrészt arra, hogy a
szavazás során az egyes pályázók esetében három
lehetőség („támogatom”, „nem támogatom”,
„tartózkodom”) közül kell egyértelműen — a
szavazólapon x vagy + jelöléssel — választani, ezért
érvénytelen az a szavazat az adott pályázó
vonatkozásában, amely az előbbi feltételeknek
nem felel meg.
A tájékoztatás kiterjedt továbbá arra is, hogy egy
pályázó akkor minősül az összbírói értekezlet által
támogatottnak, ha őt a leadott szavazatok 50%-a +
1 szavazat támogatta.
A jegyzőkönyv kifejezetten rögzíti, hogy e
tájékoztatással kapcsolatban „kérdés, észrevétel
nem hangzott el”.
A szavazást követően az összbírói értekezlet által
egyhangúlag
megválasztott
szavazatszámláló
bizottság azt állapította meg, hogy a leadott
szavazatok száma a következőképpen alakult: az
egyik pályázó 49 db „támogatom”, 138 db „nem
támogatom”, 28 db „tartózkodom” és 11 db
„érvénytelen” szavazatot kapott, a másik pályázó
112 db „támogatom”, 88 db „nem támogatom”, 18 db
„tartózkodom” és 8 db „érvénytelen” szavazatot
kapott,
a harmadik pályázó pedig 27 db
„támogatom”, 160 db „nem támogatom”, 25 db
„tartózkodom” és 14 db „érvénytelen” szavazatot
kapott.

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

169.E/2021. (VII. 19.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
elnökhelyettesi álláshelyére kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 133. (1) bekezdésére
figyelemmel a Budapest Környéki Törvényszék
elnökhelyettesi álláshelyére a Bírósági Közlöny
2020. évi 10. számában a 397.E/2020. (X.28.) OBHE
határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom.
INDOKOLÁS
A Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi
álláshelyére a 397.E/2020. (X.28.) számú OBHE
határozattal pályázatot írtam ki és a pályázati
felhívást a Bírósági Közlöny 2020. évi 10. számában
közzétételre került.

A Bszi. 132. § (6) bekezdése „a véleményező szerv
többségi támogatását” elnyert, illetve azt el nem
nyert pályázókat különböztet meg - ez nem azonos
az egyszerű „szótöbbséggel”, ami pusztán annyit
jelent, hogy az „igen” szavazatok száma meghaladja
a „nem” szavazatok számát.

A pályázatra négy pályázó nyújtott be pályaművet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 131.
§ b) pontja alapján a Budapest Környéki
Törvényszék összbírói értekezlete 2021. május 14.
napján — titkos szavazás útján három pályázóról
nyilvánított véleményt, figyelemmel arra, hogy a
negyedik pályázó a pályázatát még az összbírói
értekezlet megtartása előtt visszavonta. Egyik
pályázó sem nyerte el az összbírói értekezlet
többségi támogatását, az alábbiakra tekintettel:

Amint arról az összbírói értekezlet levezető elnöke
az irányadó jogszabályoknak megfelelően - és az
értekezlet során senki által nem kifogásoltan tájékoztatta a szavazásra jogosultakat, a pályázókról
való véleménynyilvánítás során a többségi
támogatás az értekezleten jelenlévő, szavazásra
jogosult bírók által leadott szavazatok többségének
támogató szavazatát, vagyis -jelen esetben 114 db
támogató szavazatot jelent. A „leadott szavazatok”

Az összbírói értekezletről készült jegyzőkönyv
(2021.El.VI.A.8/9.) szerint a levezető elnök
megállapította,
hogy
az
értekezlet
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számába ugyanis - értelemszerűen, a szavak
köznapi jelentése szerint - valamennyi a szavazás
során
leadott
szavazat
beletartozik
azok
tartalmától, illetve érvényességétől függetlenül.
Ez utóbbi értelmezést erősíti meg az is, hogy ahol a
Bszi. az érvényes szavazatok számának, illetve
arányának tulajdonít ügydöntő jelentőséget, ott ezt
expressis verbis ki is fejezi - így például a Bszi. 100.
§ (1) bekezdése kifejezetten a „leadott érvényes
szavazatok” többségéről rendelkezik. Ahol azonban
a Bszi. ilyen distinkciót nem alkalmaz, ott a fenti
általános szabály érvényesül és valamennyi leadott
szavazat alapján kell a támogatás arányát
meghatározni.
E körben utalni szükséges arra is, hogy a Bszi., mint
a bíróságokra vonatkozó sarkalatos törvény e
kérdést
kimerítően
rendezi,
e
szabályok
értelmezéséhez más állami szervekre vonatkozó
ágazati szabályok analóg alkalmazása nem
szükséges.
A pályázók meghallgatása 2021. június 17. napján
a Bszi. 132. § (1) bekezdésére figyelemmel
megtörtént.

171.E/2021. (VII. 20.) OBHE határozat
bíró Fővárosi 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. Balogh
Mártának, a Tatabányai Törvényszék bírájának a
Fővárosi Törvényszékre történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2021. szeptember 1. napjától
2022. augusztus 31. napjáig meghosszabbítom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

172.E/2021. (VII. 20.) OBHE határozat
a Szegedi Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői álláshelyére kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

Figyelemmel tehát arra, hogy nincs olyan pályázó,
aki a Bszi 131. § b) pontjában meghatározott
véleménynyilvánító testület többségi támogatását
a fentiek szerint elnyerte volna, a Bszi. 133. § (1)
bekezdésére
figyelemmel
a
pályázatot
eredménytelenné nyilvánítottam.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 133. § (I) bekezdésére
figyelemmel a Szegedi Ítélőtábla Munkaügyi
Kollégiumának kollégiumvezetői álláshelyére a
Bírósági Közlöny 2020. évi 9. számában a
347.E/2020. (IX. 22.) OBHE határozattal kiírt
pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

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

170.E/2021. (VII. 20.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkárok kijelölésének
megszüntetéséről

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi
Ítélőtábla
Munkaügyi
Kollégiumának
kollégiumvezetői álláshelyére a 347.E/2020. (IX. 22.)
számú határozatával pályázatot írt ki és a pályázati
felhívást a Bírósági Közlöny 2020. évi 9. számában
közzétette.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja alapján dr. Horn Ildikónak, a Pécsi
Járásbíróság bírósági titkárának és dr. Prekácka
Juditnak, a Pécsi Törvényszék bírósági titkárának
bírósági közvetítői kijelölését – a Pécsi Törvényszék
elnökének javaslatára – 2021. július 31. napjával
megszüntetem.

A pályázatra három pályázó nyújtott be pályaművet.
A pályázókról a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 131. § c) pontja alapján a
Szegedi Törvényszék Munkaügyi Kollégiuma 2020.
november 12. napján — titkos szavazás útján —
véleményt nyilvánított, amely során egyik pályázó
sem nyerte el a kollégium többségi támogatását. Ezt
követően az egyik pályázó a pályázatát visszavonta.

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A fennmaradó két pályázóról a Bszi. 131. § b) pontja
alapján a Szegedi Ítélőtábla összbírói értekezlete
2021. május 14. napján — titkos szavazás útján —
szintén véleményt nyilvánított: az egyik pályázó az
összbírói értekezlet többségi támogatását elnyerte,
míg a másik pályázó azt nem nyerte el.

176.E/2021. (VII. 22.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelölésének megszüntetéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (7) bekezdése alapján, dr.
Skornyik Kingának, a Fővárosi Törvényszék
bírájának közigazgatási ügyekben eljáró bírói
kijelölését - a törvényszék elnökének indítványára –
2021. július 31. napjával megszüntetem.

Az OBH elnöke a pályázókat 2021. június 24. napján
a Bszi. 132. § (1) bekezdése szerint meghallgatta.
Figyelemmel arra, hogy nincs olyan pályázó, aki a
Bszi 131. § b)-c) pontjaiban meghatározott mindkét
véleménynyilvánító testület támogatását elnyerte
volna, a Bszi. 133. § (1) bekezdésére figyelemmel a
pályázatot eredménytelenné nyilvánítása vált
indokolttá.

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

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

177.E/2021. (VII. 22.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének megszüntetéséről

173.E/2021. (VII. 20.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 30. §
(7) bekezdése alapján dr. Vincze Edina Ágnesnek, a
Veszprémi Törvényszék csoportvezető bírájának
bírósági közvetítői kijelölését – a Veszprémi
Törvényszék elnökének indítványára – 2021. július
31. napjával megszüntetem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Rák-Fekete Edinát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját – a 143.E/2021. (VI. 15.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2021.
szeptember 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

178.E/2021. (VII. 23.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

174.E/2021. (VII. 20.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Geiszt Katalin bírót – a 99.E/2021. (IV. 22.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2021. augusztus 1.
napjával a Marcali Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint 34. § (1)
bekezdése alapján Ságiné dr. Márkus Anettet, a
Fővárosi Törvényszék bíráját – a 144.E/2021. (VI. 15.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2021.
szeptember 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
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179.E/2021. (VII. 23.) OBHE határozat
2021. augusztus hónapban kötelezően
adományozandó bírói címről

182.E/2021. (VIII. 2.) OBHE határozat
európai jogi szaktanácsadói megbízás
megszűnéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (9) bekezdésének b)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174.
§ (2) bekezdése alapján dr. Varga Gabriella
Máriának, a Battonyai Járásbíróság bírájának 2021.
augusztus 4. napjától címzetes törvényszéki bíró
címet adományozok.

Dr. Gyurán Ildikónak, a Kúria bírájának a Miskolci
Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma illetékességi
területére szóló közigazgatási ügyszakos európai
jogi szaktanácsadói megbízása – az európai jogi
szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016. (X. 17.) OBH
utasítás 9. § (1) bekezdés g) pontja alapján,
áthelyezésére tekintettel – 2021. június 1. napjával
megszűnt.

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

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

180.E/2021. (VII. 27.) OBHE határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról

183.E/2021. (VIII. 3.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének megszüntetéséről

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Hadobás Nikoletta Ritát, a Fővárosi
Törvényszék bírósági titkárát 2021. augusztus 1.
napjától 2022. július 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 30. §
(7) bekezdése alapján dr. Szántó Anitának, a Bajai
Járásbíróság
elnökének
bírósági
közvetítői
kijelölését – a Kecskeméti Törvényszék elnökének
indítványára – 2021. augusztus 31. napjával
megszüntetem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

181.E/2021. (VII. 29.) OBHE határozat
bíró Kúriára történő kirendeléséről

184.E/2021. (VIII. 9.) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék
elnökhelyettesének kinevezéséről és
áthelyezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1) - (2) és (5)
bekezdése alapján dr. Metzing Mártont, a Fővárosi
Törvényszék bíráját – hozzájárulásával, eredeti
ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása mellett
– 2021. szeptember 1. napjától 2021. december 31.
napjáig terjedő időszakra a Kúriára kirendelem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésére és a
132. § (2) bekezdésére figyelemmel Becserné dr.
Szarka Zsuzsanna Imolát, a Nyíregyházi Járásbíróság
elnökét a 2021. augusztus 15. napjától 2027.
augusztus 14. napjáig terjedő időtartamra
kinevezem
a
Nyíregyházi
Törvényszék
elnökhelyettesévé, valamint őt a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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34. § (1) bekezdése alapján 2021. augusztus 15.
napjától a Nyíregyházi Törvényszékre áthelyezem.

számában a 453.E/2020. (XII.7.) OBHE határozattal
kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

INDOKOLÁS

INDOKOLÁS

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Nyíregyházi
Törvényszék
elnökhelyettesi
álláshelyére a 68.E/2021. (III. 23.) OBHE számú
határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás
a Bírósági Közlöny 2021. évi 3. számában
közzétételre került.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Győri
Törvényszék
elnökhelyettesi
álláshelyére
a
453.E/2020. (XII. 7.) OBHE számú határozattal
pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági
Közlöny 2020. évi 12. számában közzétételre került.
A pályázatra két pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról
a
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 131. § b) pontja alapján a Győri
Törvényszék összbírói értekezlete 2021. május 28.
napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított, amely során egyik pályázó sem nyerte
el az összbírói értekezlet többségi támogatását.

A pályázatra két pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról
a
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 131. § b) pontja alapján a
Nyíregyházi Törvényszék összbírói értekezlete 2021.
május 13. napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: az egyik pályázó az összbírói értekezlet
többségi támogatását elnyerte, míg a másik pályázó
azt nem nyerte el. Ezt követően a többségi
támogatást el nem nyert pályázó a pályázatát
visszavonta.

A pályázókat 2021. július 12. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy nincs olyan pályázó, aki a
Bszi 131. § b) pontjában meghatározott
véleménynyilvánító testület támogatását elnyerte
volna, a Bszi. 133. § (1) bekezdésére figyelemmel a
pályázat
eredménytelenné
nyilvánítása
vált
indokolttá.

A pályázót 2021. július 28. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy Becserné dr. Szarka
Zsuzsanna Imola pályázó a Bszi 131. § b) pontjában
meghatározott
véleménynyilvánító
testület
többségi támogatását elnyerte, őt a pályázati anyag,
valamint a személyes meghallgatás alapján a Bszi.
132. § (2) bekezdésére figyelemmel a Bszi. 127. § (1)
bekezdésében meghatározott hatéves időtartamra
a Nyíregyházi Törvényszék elnökhelyettesévé
kineveztem, továbbá mivel sikeres pályázata alapján
másik bíróságon tölt be bírói álláshelyet, a 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján
áthelyezéséről is rendelkeztem.

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

186.E/2021. (VIII. 10.) OBHE határozat
európai jogi szaktanácsadói megbízás
megszűnéséről

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

Dr. Hornyák Szabolcs Jánosnak, a Kúria bírájának, a
Fővárosi Törvényszék illetékességi területére szóló
büntető ügyszakos európai jogi szaktanácsadói
megbízása – az európai jogi szaktanácsadói
hálózatról szóló 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 9. § (1)
bekezdés g) pontja alapján, áthelyezésére
tekintettel – 2021. május 1. napján megszűnt.

185.E/2021. (VIII. 9.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék elnökhelyettesi
álláshelyére kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 133. § (1) bekezdésére
figyelemmel a Győri Törvényszék elnökhelyettesi
álláshelyére a Bírósági Közlöny 2020. évi 12.
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187.E/2021. (VIII. 10.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiumának
kollégiumvezetői álláshelyére kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról

188.E/2021. (VIII. 10.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének megbízásáról
Dr. Kovács Bálint Gábort, a Szombathelyi
Törvényszék bíráját a 2021. augusztus 16. napjától
2022. augusztus 15. napjáig terjedő időtartamra a
Szombathelyi
Törvényszék
Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiumának
kollégiumvezetői
feladatainak ellátásával megbízom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 133. § (1) bekezdésére
figyelemmel a Szombathelyi Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetői álláshelyére a Bírósági Közlöny 2020. évi 12.
számában a 454.E/2020. (XII. 7.) OBHE határozattal
kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítom.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Szombathelyi
Törvényszék
Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiumának
kollégiumvezetői
álláshelyére
ismételten
kiírt
pályázatot
a
187.E/2021. (VIII. 10.) OBHE számú határozattal –
figyelemmel arra, hogy nem volt a véleményező
szervek által egyöntetűen támogatott pályázó –
2021. augusztus 10. napján eredménytelenné
nyilvánítottam.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Szombathelyi
Törvényszék
Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiumának
kollégiumvezetői
álláshelyére a 454.E/2020. (XII.7.) OBHE számú
határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás
a Bírósági Közlöny 2020. évi 12. számában került
közzétételre.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 133. §
(2)
bekezdése
szerint
az
új
pályázat
eredménytelensége esetén a kinevezésre jogosult a
bírósági vezetői állást legfeljebb egy évre megbízás
útján töltheti be.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról
a
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 131. § c) pontja alapján a
Szombathelyi
Törvényszék
Polgári-GazdaságiMunkaügyi Kollégiuma 2021. május 20. napján –
titkos szavazás útján – véleményt nyilvánított, amely
során a pályázó kollégium többségi támogatását
nem nyerte el.

Figyelemmel arra, hogy a Szombathelyi Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiumának
kollégiumvezetői
tisztségére
korábban
a
220.E/2020. (V. 19.) OBHE számú határozattal kiírt
pályázati eljárás is eredménytelenül zárult, dr.
Kovács Bálint Gábort, a Szombathelyi Törvényszék
bíráját a Bszi. 133. § (2) bekezdése alapján
megbíztam a Szombathelyi Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői
feladatainak ellátásával 2021. augusztus 16.
napjától egy éves időtartamra.

A Bszi. 131. § b) pontja alapján a Szombathelyi
Törvényszék összbírói értekezlete 2021. május 20.
napján – titkos szavazás útján – szintén véleményt
nyilvánított a pályázóról: a pályázó az összbírói
értekezlet többségi támogatását elnyerte.
A pályázót 2021. június 30. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.

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

Figyelemmel arra, hogy nincs olyan pályázó, aki a
Bszi 131. § b)-c) pontjaiban meghatározott mindkét
véleménynyilvánító testület támogatását elnyerte
volna, a Bszi. 133. § (1) bekezdésére figyelemmel a
pályázat
eredménytelenné
nyilvánítása
vált
indokolttá.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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189.E/2021. (VIII. 16.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
elnökhelyettesének megbízásáról

191.E/2021. (VIII. 18.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

Dr. Pintér Máriát, a Budapest Környéki Törvényszék
tanácselnökét a 2021. augusztus 16. napjától 2022.
augusztus 15. napjáig terjedő időtartamra a
Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi
feladatainak ellátásával megbízom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján, dr.
Szilágyi Enikő Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró hivatali beosztását 2021. szeptember 1.
napjától 2022. február 28. napjáig terjedő
határozott időtartamra meghosszabbítom.

INDOKOLÁS

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

A Budapest Környéki Törvényszéknek 2013.
november 14. napja óta nincs kinevezett
elnökhelyettese, továbbá 2019. január 15. napja óta
e vezetői tisztség megbízással sincs betöltve. Az
Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Budapest
Környéki Törvényszék elnökhelyettesi álláshelyére
ismételten kiírt pályázatot a 169.E/2021 (VII. 19.)
OBHE számú határozattal – figyelemmel arra, hogy
nem volt a véleményező szerv által támogatott
pályázó – 2021. július 19. napján eredménytelenné
nyilvánítottam.

192.E/2021. (VIII. 18.) OBHE határozat
igazságügyi alkalmazott tartós
külszolgálat ellátásával történő
megbízásáról
A bíróságok igazgatásáról rendelkező 6/2015. (XI.
30.) OBH utasítás 101. § (9) bekezdése alapján – a
Werbőczy Mundus ösztöndíj programra benyújtott
eredményes pályázatára tekintettel – megbízom dr.
Vincze Fanny Rose Országos Bírósági Hivatalba
áthelyezett bírósági fogalmazót tartós külszolgálat
ellátásával, 2021. szeptember 13. napjától 2022.
február 13. napjáig az Európai Jogakadémián,
szakmai gyakorlaton való részvétel céljából.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 133. §
(2)
bekezdése
szerint
az
új
pályázat
eredménytelensége esetén a kinevezésre jogosult a
bírósági vezetői állást legfeljebb egy évre megbízás
útján töltheti be.
Figyelemmel arra, hogy a Budapest Környéki
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére – annak
legutóbbi megüresedése óta – a 565.E/2019. (X. 22.)
OBHE számú határozattal, majd a 205.E/2020. (V. 7.)
OBHE számú határozattal és a 397.E/2020. (X. 28.)
OBHE számú határozattal kiírt pályázati eljárás is
eredménytelenül zárult, dr. Pintér Máriát, a
Budapest Környéki Törvényszék tanácselnökét a
Bszi. 133. § (2) bekezdése alapján megbíztam a
Budapest Környéki Törvényszék elnökhelyettesi
feladatinak ellátásával 2021. augusztus 16. napjától
egy éves időtartamra.

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

193.E/2021. (VIII. 19.) OBHE határozat
bírósági titkár hivatali beosztásának
határozatlan időtartamra történő
meghosszabbításáról

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

Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. S
(1) bekezdés alapján dr. Vadkerti Margit Anikó
Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági
titkár hivatali beosztását 2021. szeptember 1.
napjától határozatlan időtartamra módosítom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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194.E/2021. (VIII. 23.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről

197.E/2021. (VIII. 24.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – a
Miskolci Törvényszék elnökének javaslatára –
dr. Novák Józsefet, a Miskolci Járásbíróság bíráját,
hozzájárulásával, 2021. szeptember 1. napjától
2022. augusztus 31. napjáig közigazgatási ügyekben
eljáró bíróvá kijelölöm.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Nagy Ildikó bírót – a 88.E/2021. (IV. 22.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2021. szeptember 1.
napjával a Debreceni Járásbíróságra osztom be.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

198.E/2021. (VIII. 24.) OBHE határozat
katonai bíró első kinevezésére tekintettel
történő beosztásáról

195.E/2021. (VIII. 24.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján
dr. Mihalik Balázs katonai bírót – a 91.E/2021. (IV.
22.) OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint az
első bírói kinevezésére tekintettel – 2021.
szeptember 1. napjával a Fővárosi Törvényszék
Büntető Kollégium Katonai Tanácsába osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Cserháti-Tóth Edina bírót – a 101.E/2021. (IV. 22.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint az első
bírói kinevezésére tekintettel – 2021. szeptember 1.
napjával a Budai Központi Kerületi Bíróságra osztom
be.

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

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

199.E/2021. (VIII. 24.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

196.E/2021. (VIII. 24.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Miczán Péter bírót – a 86.E/2021. (IV. 22.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2021. szeptember 1.
napjával a Budakörnyéki Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Lancsár Károly Bence bírót – a 100.E/2021. (IV.
22.) OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint az
első bírói kinevezésére tekintettel – 2021.
szeptember 1. napjával a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróságra 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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200.E/2021. (VIII. 24.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

203.E/2021. (VIII. 24.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Dezső Lili bírót – a 96.E/2021. (IV. 22.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2021. szeptember 15.
napjával a Pécsi Járásbíróságra osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Turóczi Emese bírót – a 87.E/2021. (IV. 22.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2021. szeptember 1.
napjával a Dabasi Járásbíróságra osztom be.

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

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

201.E/2021. (VIII. 24.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

204.E/2021. (VIII. 24.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Bártfai Borbála bírót – a 94.E/2021. (IV. 22.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2021. szeptember 1.
napjával a Sátoraljaújhelyi Járásbíróságra osztom
be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr. Fiók
Andrea bírót – a 89.E/2021. (IV. 22.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2021. szeptember 1.
napjával a Debreceni Törvényszékre osztom be.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

205.E/2021. (VIII. 24.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

202.E/2021. (VIII. 24.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Papp-Csertyaszki Melinda bírót – a 90.E/2021. (IV.
22.) OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint az
első bírói kinevezésére tekintettel – 2021.
szeptember 1. napjával a Gyöngyösi Járásbíróságra
osztom be.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Völcsey Balázs István bírót – a 92.E/2021. (IV. 22.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint az első
bírói kinevezésére tekintettel – 2021. szeptember 1.
napjával a Budai Központi Kerületi Bíróságra 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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2027. június 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Budai Központi Kerületi Bíróság
Nyomozási Bírói Csoport csoportvezető bírójává,

206.E/2021. (VIII.24.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

dr. Fehér Szabolcsot, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét 2021. augusztus 1. napjától – 2027.
július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának
kollégiumvezető-helyettesévé,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
Barnáné dr. Kiss Marianna Katalin bírót – a
95.E/2021. (IV. 22.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2021. szeptember 1. napjával a
Kisvárdai Járásbíróságra osztom be.

dr. Márkus Anikót, a Budapesti IV. és XV. kerületi
Bíróság csoportvezető bíráját 2021. augusztus 1.
napjától – 2027. július 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság
elnökhelyettesévé.

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

A Debreceni Törvényszék elnökének
döntései

207.E/2021. (VIII.24.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A Debreceni Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Klémán Anna Enikőt, a Püspökladányi
Járásbíróság bíráját 2021. július 15. napjától 2027.
július 14. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Püspökladányi Járásbíróság elnökévé,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján
dr. Nagy Zsolt bírót – a 93.E/2021. (IV. 22.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2021. szeptember 1.
napjával a Pesti Központi Kerületi Bíróságra osztom
be.

dr. Fülöp Ottíliát, a Debreceni Törvényszék bíráját
2021. július 10. napjától 2027. július 9. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Debreceni
Törvényszék
Cégbíróságának
csoportvezető
bírójává.

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

Az Egri Törvényszék elnökének döntése

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

Az Egri Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Szabó Krisztinát, az Egri Járásbíróság
elnökhelyettesét 2021. augusztus 1. napjától 2027.
július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Egri Járásbíróság elnökévé.

A Fővárosi Törvényszék elnökének
döntései
A Fővárosi Törvényszék Elnöke kinevezte

A Kaposvári Törvényszék elnökének
döntése

dr. Antal Reginát,
dr. Barsi-Fodor Bea Évát,
dr. Surányi Józsefet és
dr. Tóth-Lakos Fruzsinát, a Fővárosi Törvényszék
bíráit 2021. július 1. napjától határozatlan időre a
Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumába
tanácselnöknek,

A Kaposvári Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Vadócz Attila Bélát, a Kaposvári Törvényszék
katonai bíráját 2021. július 15. napjától határozatlan
időre
a
Kaposvári
Törvényszék
katonai
tanácselnökévé.

dr. Matusik Tamást, a Budai Központi Kerületi
Bíróság csoportvezető bíráját 2021. július 1. napjától
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hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre
jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és
kezelje.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az
alábbi
érintett
bíróságra
vonatkozó
dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
− szervezeti és működési szabályzat,
− éves munkaterve és annak melléklete,
− a működési költségekre rendelkezésre álló
éves költségvetési juttatással kapcsolatos
irányszámok,
− a bíróságra vonatkozó, valamint az
országos ügyforgalmi és statisztikai
adatok,
− a bírósági és az országos engedélyezett,
tényleges bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámadatok,
− az elnök összbírói értekezletre készített
tájékoztatója.
Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői
pályázatokra az e törvényben nem szabályozott
kérdésekben
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások
pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell.
−

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

A Fővárosi Törvényszék Elnökének döntése
A Fővárosi Törvényszék elnöke a Fővárosi
Törvényszék közigazgatási ügyszakos tanácselnöki
álláshelyének (786. számú) betöltésére kiírt
pályázatot eredménytelenné nyilvánította.

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,

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.
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•
A
munkakörhöz
szükséges
speciális
szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő
pályázati feltételt a pályázati felhívás tartalmazza.

3.7.
A
bírói
álláshelyekre
benyújtandó
pályázatokhoz segítséget nyújt továbbá a
https://birosag.hu/biroi-palyazatok/biroipalyazatok-0/kozertheto-palyazati-tudnivalok-gyik

3. A pályázat
3.1.
A pályázatnak az álláshely megjelölése
mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes
indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos
elképzeléseit és annak rövid kifejtését, hogy a
pályázat nyerteseként miként tervezi ezek
megvalósítását.
3.2.
A pályázathoz csatolni kell:
3.2.1. a jelentkezési segédlapot, valamint
3.2.2. a jelentkezési segédlap mellékletében
felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat
kötelezően csatolni kell:
•
az önéletrajzot,
•
az igazolványképet (2 db),
•
az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
•
az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati
eredményt,
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
•
a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát,
•
a kinevezéshez szükséges tények és adatok
igazolását,
•
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.

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

209.E/2021. (VIII. 25.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kaposvári Törvényszéken
egy törvényszéki bírói álláshelyre

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

A Kaposvári Törvényszéken egy büntető ügyszakos
(katonai) törvényszéki bírói (32. 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.

190.E/2021. (VIII. 18.) OBHE határozat
a Miskolci Törvényszék Közigazgatási
Kollégiuma kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Miskolci
Törvényszék
Közigazgatási
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.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 6 év
közigazgatási bírói gyakorlat.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 10. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkársága (7400
Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.)
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

213.E/2021. (VIII. 31.) OBHE határozat
pályázati kiírás az Esztergomi
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésben
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, vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

Az Esztergomi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (62. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 5. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Esztergomi Járásbíróság Elnöki Titkársága (2500
Esztergom, Széchenyi tér 22.)

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

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A Debreceni Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

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

Pályázat a Debreceni Törvényszék polgári
ügyszakos tanácselnöki (8. számú)
álláshelyének betöltésére

Az Egri Törvényszék elnöke által kiírt
pályázat

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

Pályázat az Egri Járásbíróság
elnökhelyettesi (30. számú) álláshelyének
betöltésére

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező
a pályázathoz csatolja részletes szakmai
önéletrajzát, mely számot ad – a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló
6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 18. § (2)
bekezdésében
rögzített
–
mindazon
körülményekről
(igazgatási
vezetői
tapasztalat, bírói gyakorlat, bírói munkája
vizsgálatának eredménye, központi és helyi
igazgatási feladatokban való részvétel),
melyek az elbírálás során figyelembe
vehetők;
a pályázatában térjen ki a kollégium
működését segítő, a
kollégiumvezető
munkáját támogató szakmai elképzeléseire,
különösen a képzés, jogszabályalkotás,
szabályzat
alkotás
és
módosítás
tárgykörében;
adjon számot a tanács munkájának
megszervezésére
(pl.
a
tanácskozás
módjára, az ügyek tanácstagok közötti
szétosztásának
módjára)
vonatkozó
elképzeléseiről.

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
a
vezetői
kinevezési
− megfelel-e
feltételeknek,
− 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 pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 7. napja.
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− 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. szeptember 30.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 11. napja.

A pályázat beadásának helye:
Egri Törvényszék elnöke (3600 Eger, Barkóczy út 1.)

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

(1055

Pályázat a Fővárosi Törvényszék Polgári
Kollégium tanácselnöki (38. számú)
álláshelyének betöltésére

Pályázat a Fővárosi Törvényszék Büntető
Kollégium tanácselnöki (23. számú)
álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a 10 éves bírói, valamint
a bírósági szakmai igazgatásban szerzett
tapasztalatnak 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 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;

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 pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező
a pályázathoz csatolja részletes szakmai
önéletrajzát, mely számot ad – a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló
6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 18. § (2)
bekezdésében
rögzített
–
mindazon
körülményekről
(igazgatási
vezetői
tapasztalat, bírói gyakorlat, bírói munkája
vizsgálatának eredménye, központi és helyi
igazgatási feladatokban való részvétel),
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a pályázatában térjen ki a kollégium
működését segítő, a
kollégiumvezető
munkáját támogató szakmai elképzeléseire,
különösen a képzés, jogszabályalkotás,
szabályzat
alkotás
és
módosítás
tárgykörében;
adjon számot a tanács munkájának
megszervezésére
(pl.
a
tanácskozás
módjára, az ügyek tanácstagok közötti
szétosztásának
módjára)
vonatkozó
elképzeléseiről.

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. október 11. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Irodája
Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.)

(1055

Pályázat a Fővárosi Törvényszék
Közigazgatási Kollégium közigazgatási
ügyszakos csoportvezető bírói (806. számú)
álláshelyének betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 11.

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.

Pályázat a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság polgári ügyszakos csoportvezető
bírói (300. számú) álláshelyének
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
a
kinevezésre
jogosult
általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− 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:
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. október 11.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. emelet 16.)

Pályázat a Budai Központi Kerületi Bíróság
büntető ügyszakos csoportvezetőhelyettesi (317. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 11.

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.)
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A Gyulai Törvényszék elnöke által kiírt
pályázatok

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

Pályázat a Gyulai Törvényszék polgári
ügyszakos tanácselnöki (11. számú)
álláshelyének betöltésére

Pályázat a Békéscsabai Járásbíróság
elnökhelyettesi (39. számú) álláshelyének
betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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 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 pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező
a pályázathoz csatolja részletes szakmai
önéletrajzát, mely számot ad – a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló
6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 18. § (2)
bekezdésében
rögzített
–
mindazon
körülményekről
(igazgatási
vezetői
tapasztalat, bírói gyakorlat, bírói munkája
vizsgálatának eredménye, központi és helyi
igazgatási feladatokban való részvétel),
melyek az elbírálás során figyelembe
vehetők;
a 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 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,

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 25. napja.
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tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,

− 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. november 15. 16.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkárság (Gyula, Béke
sgt. 38.).

Pályázat a Gyulai Járásbíróság
elnökhelyettesi (38. számú) álláshely
betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 29. 13.30 óra
A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkárság (Gyula, Béke
sgt. 38.).

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának jelentősége.

Pályázat a Szarvasi Járásbíróság elnöki (36.
számú) álláshely betöltésére

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja részletes
szakmai önéletrajzát és pályaművet.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,

A 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
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− 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.

−

2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
hozzájárul a bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak
a
kinevezésre
jogosult
általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 20. 16.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Titkárság (Gyula, Béke
sgt. 38.).

A Kecskeméti Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Kecskeméti Törvényszék polgári
ügyszakos csoportvezető bírói (17. számú)
álláshelyének betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 15.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat beadásának helye:
Kecskeméti Törvényszék elnöke (6000 Kecskemét,
Rákóczi út 7.)

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
a
vezetői
kinevezési
− megfelel-e
feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
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A Szegedi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

−
−
−
−
−

Pályázat a Szegedi Járásbíróság polgári
ügyszakos csoportvezető bírói (47. számú)
álláshelyének betöltésére

emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. szeptember 30.
A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék elnöke
Széchenyi tér 4.)

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.

(6720

Szeged,

A Szolnoki 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 Szolnoki Járásbíróság
szabálysértési csoportvezető bírói (65.
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 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),

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Szolnoki
Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú
távú terveket és azok megvalósításának
ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
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− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
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 Törvényszék
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. október 8.
A pályázat beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki
Szolnok, Kossuth L. út 1.)

Titkárság

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

(5000

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

Pályázat a Szombathelyi Törvényszék
büntetés-végrehajtási ügyszakos
csoportvezetői (10. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 31.
A pályázat beadásának helye:
Szombathelyi
Törvényszék
(Szombathely, Szily J. u. 7.)

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 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,
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A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

A pályázat beadásának helye:
Zalaegerszegi Törvényszék (8900 Zalaegerszeg,
Várkör 2.)

KÖZLEMÉNYEK

Pályázat a Zalaegerszegi Törvényszék
büntető ügyszakos tanácselnöki (7. számú)
álláshelyének betöltésére

Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

Ács
Gábornak,
a
Fővárosi
Törvényszék
tisztviselőjének a BA 185146 számú igazságügyi
alkalmazotti,
Aszódi-Szabó Évának, a Kecskeméti Törvényszék
tisztviselőjének a BA 185642 számú igazságügyi
alkalmazotti,
dr. Barta Zsoltnak, a Fővárosi Törvényszék bírósági
fogalmazójának a BA 194640 számú igazságügyi
alkalmazotti,
Fitosné dr. Mózsik Gyöngyinek, a Dabasi Járásbíróság
nyugalmazott bírájának az AA 113750 számú bírói,
Redenczki Beátának, a Kecskeméti Járásbíróság
tisztviselőjének a BA 174304 sorszámú igazságügyi
alkalmazotti,
dr. Slimbarszki Évának, a Fővárosi Törvényszék
bírájának az AA 114802 sorszámú bírói,
dr. Török Zsoltnak, a Fővárosi Törvényszék
fogalmazójának a BA 188908 sorszámú igazságügyi
alkalmazotti igazolványa elveszett.

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 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.

Az igazolványok érvénytelenek.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 15. napja. 16.00 óra
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