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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
bírósággá,
ahol
a
Büntető
Kollégiumban
kollégiumvezető-helyettes működik.

HATÁROZATOK

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

67.SZ/2021. (IX. 21.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék területén egy fizikai
dolgozói álláshely középfokú végzettségű
tisztviselő, írnoki álláshellyé alakításáról
és az Egri Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 78.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

69.SZ/2021. (IX. 30.) OBHE határozat
a Kúrián egy kúriai bírói álláshely
kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé
alakításáról és a Kúria engedélyezett
létszámáról szóló 41.SZ/2020. (III. 24.) OBHE
határozat módosításáról

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Kúrián 2021.
október 1-jei hatállyal egy kúriai bírói (113. számú)
álláshelyet kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé
alakítok át.

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

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

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.6 középfokú
végzettségű
tisztviselő,
írnok: 89 fő
2.7 fizikai dolgozó: 32 fő

1.

Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
(212 fő) és az Egri Törvényszék engedélyezett
létszáma (283 fő) változatlan.

Kúriai bírói létszám:
1.4. kollégiumvezető-helyettes: 3 fő
1.8. kúriai bíró: 58 fő

A bírói létszám mindösszesen (114 fő) és a Kúria
engedélyezett létszáma (421 fő) változatlan.

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

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

68.SZ/2021. (IX. 21.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

70.SZ/2021. (X. 4.) OBHE határozat
a Szolnoki Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 124. § (3) bekezdése alapján
a Budapest Környéki Törvényszéket kijelölöm olyan

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 124. § (3) bekezdése alapján
a Szolnoki Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá,
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ahol a Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégiumban
kollégiumvezető-helyettes működik.

évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdésének a) pontja,
valamint az (5) bekezdés j) pontja alapján –
figyelemmel a 2019. évi CXXVII. törvény 48. § (2)
bekezdésével 2022. január 1. hatállyal módosított, a
bíróságok
elnevezéséről,
székhelyéről
és
illetékességi területének meghatározásáról szóló
2010. évi CLXXXIV. törvény 1. melléklete 8. pont 8/1.
és 8/4. alpontjaira – a Győri Járásbíróság és a
Csornai Járásbíróság engedélyezett bírói létszámát
2022. január 1. napjától az alábbiak szerint
határozom meg:

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

71.SZ/2021. (X. 4.) OBHE határozat
a Szekszárdi Törvényszék területén nyolc
fizikai dolgozói álláshely
rendszeresítéséről és a Szekszárdi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 89.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

Győri Járásbíróság
- járásbírósági elnök: 1 fő
- járásbírósági elnökhelyettes: 1 fő
- járásbírósági csoportvezető bíró: 2 fő
- járásbírósági bíró: 29 fő
a Győri Járásbíróság bírói létszáma összesen: 33 fő

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Szekszárdi
Törvényszék területén 2022. január 1-jei hatállyal
nyolc fizikai dolgozói álláshelyet rendszeresítek.

Csornai Járásbíróság
- járásbírósági elnök: 1 fő
- járásbírósági bíró: 2 fő
a Csornai Járásbíróság bírói létszáma összesen: 3 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
január 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Szekszárdi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 89.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. és 3.
pontját:
2.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.7. fizikai dolgozó: 41 fő

Igazságügyi
alkalmazotti
mindösszesen: 190 fő
3.

2. Az 1. pontban foglaltakra tekintettel 2022. január
1-jei hatállyal egy járásbírósági bírói álláshelyet (63.
számú) járásbírósági elnöki álláshellyé alakítok át.
3. Az 1. és 2. pontban írt döntésemre tekintettel
2022. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosítom a Győri Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 80.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 1.2. pontját:

létszám

A Szekszárdi Törvényszék engedélyezett
létszáma 245 fő.

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.1. járásbírósági elnök: 4 fő
1.2.5. járásbírósági bíró: 44 fő

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

A járásbírósági bírói létszám összesen (52 fő), a
Győri Törvényszék engedélyezett bírói létszáma (95
fő) és az engedélyezett létszáma (387 fő) nem
változik.

72.SZ/2021. (X. 4.) OBHE határozat
a Győri Járásbíróság, továbbá a
működését 2022. január 1. napjával
megkezdő Csornai Járásbíróság
engedélyezett létszámáról, egy
járásbírósági bírói álláshely járásbírósági
elnöki álláshellyé történő átalakításáról és
a Győri Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 80.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

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

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
74/2021. (IX. 8.) OBT határozat
bíró részére plakett adományozásához
történő hozzájárulásról

77/2021. (IX. 8.) OBT határozat
bíró lemondási idejének meghatározásáról
Az Országos Bírói Tanács dr. Karácsony Mónika
Emőkének a Budapest Környéki Törvényszék
bírájának – kérelmére – a lemondási idejét 2
hónapban állapítja meg.

Az Országos Bírói Tanács dr. Mikó Ferencnek, a
Kecskeméti Törvényszék bírájának BüntetésVégrehajtási Szolgálatért Emlékplakett ezüst fokozat
adományozásához nem járul hozzá.

Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

78/2021. (IX. 8.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról

75/2021. (IX. 8.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés mellőzéséről

Az Országos Bírói Tanács a 2021. szeptember 8.
napján megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.

Az Országos Bírói Tanács dr. Bátai Jánosnak, a
Fővárosi Törvényszék bírájának – kérelmére – a
felmentési időre járó munkavégzési kötelezettség
alóli mentesítését mellőzi.

Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

79/2021. (IX. 13.) OBT határozat
a 76/2021. (IX.8.) OBT határozat
kijavításáról

76/2021. (IX. 8.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés mellőzéséről

Az Országos Bírói Tanács a 76/2021. (IX.8.) számú
OBT határozatot akként javítja ki, hogy az érintett
bíró neve helyesen Müllerné dr. Hradszky Erzsébet
Anna.

Az Országos Bírói Tanács dr. Hradszky Erzsébet
Annának, a Veszprémi Törvényszék bírájának –
kérelmére – a felmentési időre járó munkavégzési
kötelezettség alóli mentesítését 2021. december 17.
napjáig mellőzi.

Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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80/2021. (IX. 17.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének a
2022. évi cafetéria-juttatás összegére és a
jogosultak körére vonatkozó javaslata
véleményezéséről

83/2021. (IX. 27.) OBT határozat
a szakmai önképzési támogatás
véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a szakmai önképzési támogatás
biztosítására és összegének meghatározására
vonatkozó
2021.OBH.XXXIII.A.1.2/105.
számú
javaslatát támogatja.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a 2022. évi cafetéria-juttatás
összegére, valamint e juttatásnak a bírák és az
igazságügyi
alkalmazottak
részére
történő
biztosítására vonatkozó 2021.OBH.XXXIII.A.5. 1/24.
számú javaslatát támogatja.

Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

81/2021. (IX. 24.) OBT határozat
az Európai Parlament LIBE Bizottságával
történő konzultáción résztvevő OBT tag
delegálásáról
Az Országos Bírói Tanács az Európai Parlament LIBE
Bizottságának delegációjával 2021. szeptember 30.
napján történő konzultációra dr. Vadász Viktort
delegálja.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

82/2021. (IX. 27.) OBT határozat
az Igazságügyi Tanácsok Európai
Hálózatának rendkívüli közgyűlésén
résztvevő OBT tagok delegálásáról
Az Országos Bírói Tanács az Igazságügyi Tanácsok
Európai Hálózatának (ENCJ) 2021. október 27-29.
között
megtartott
rendkívüli
közgyűlésére
dr. Matusik Tamást és dr. Vadász Viktort delegálja.

Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
napjától 2024. szeptember 30. napjáig terjedő
időtartamra,

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

dr.
Bagdi-Nagy
Olga
Annamáriát,
Hódmezővásárhelyi Járásbíróság bíráját,

Magyarország köztársasági elnöke
Dr. Karácsony Mónika Emőkét, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját 2021. október 16-ai hatállyal
lemondására figyelemmel,

dr. Hajdú Márta Máriát, a Szentesi Járásbíróság
bíráját és
dr. Jancsó-Tóth Esztert, a Tatabányai Járásbíróság
bíráját 2021. október 1. napjától határozatlan
időtartamra bíróvá kinevezte.

dr. Zsáky Mária Zsuzsannát, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját 2022. március 12-ei hatállyal,
dr. Dóczi Mártát, a Fővárosi
tanácselnökét, címzetes táblabírót és

a

Törvényszék

dr. Vezekényi Ursulát, a Kúria tanácselnökét, kúriai
tanácsost 2022. március 16-ai hatállyal,
dr. Kiss Juditot, a Nyíregyházi Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót 2022. március
17-ei hatállyal,
dr. Szilasné dr. Mosonyi Hedviget, a Fővárosi
Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2022.
március 20-ai hatállyal,
dr. Makai Lajost, a Pécsi Ítélőtábla tanácselnökét
2022. április 15-ei hatállyal,
dr. Hammer Sándort, a Győri Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót és
Lukácsné dr. Nagy Zsuzsannát, a Miskolci
Törvényszék tanácselnökét 2022. április 23-ai
hatállyal,
Krajcsovics Józsefné dr. Illés Ibolyát, a Nyíregyházi
Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót
2022. április 24-ei hatállyal bírói felső korhatár
betöltésére figyelemmel,
Müllerné dr. Hradszky Erzsébet Annát, a Veszprémi
Törvényszék tanácselnökét 2021. december 30-ai
hatállyal,
dr. Vozák Hermin Mariannt, a Fővárosi Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót 2022. április 30-ai
hatállyal nyugállományba helyezés iránti kérelmére
figyelemmel bírói tisztségéből felmentette.
Dr. Vadlek Krisztina Zsuzsannát, a Veszprémi
Törvényszék bírósági titkárát 2021. október 1.
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211.E/2021. (VIII. 27.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírák kijelöléséről

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV.
törvény 38/A. § (1) bekezdése alapján – a Veszprémi
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. Kéry Beátát
és dr. Szatinszky Andreát, a Veszprémi Törvényszék
bíráit, kérelmükre, 2021. szeptember 1. napjától
bírósági közvetítővé kijelölöm.

208.E/2021. (VIII. 25.) OBHE határozat
2021. szeptember hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről
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. Antal Gábor Józsefnek, a Pécsi Törvényszék
csoportvezető bírájának és
- dr. Grasalkovits Irénnek, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökének 2021. szeptember 1.
napjától,
- dr. Korcsok Mariannának, a Tatabányai
Törvényszék tanácselnökének 2021. szeptember 10.
napjától címzetes táblabíró címet adományozok.

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

214.E/2021. (IX. 1.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján
dr. Horváth Kristófot, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját, 2021. szeptember 13. napjától 2022.
február 13. napjáig tartó határozott időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe
beosztom.

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

210.E/2021. (VIII.26.) OBHE határozat
bírósági titkár hivatali beosztásának
határozatlan időtartamra történő
meghosszabbításáról

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

215.E/2021. (IX. 1.) OBHE határozat
bíró tartós külszolgálat ellátásával történő
megbízásáról

Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §
(1) bekezdés alapján dr. Pető Linda Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali
beosztását 2021. szeptember 15. napjától
határozatlan időtartamra módosítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 28. §-ának (1) bekezdése alapján –
a Werbőczy Mundus ösztöndíj programra
benyújtott eredményes pályázatára tekintettel –
megbízom dr. Horváth Kristóf Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bírót tartós külszolgálat
ellátásával, 2021. szeptember 13. napjától 2022.
február 13. napjáig, az Emberi Jogok Európai
Bíróságán szakmai gyakorlaton való részvétel
céljából.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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napjától fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező
bíróvá kijelölöm.

216.E/2021. (IX. 1.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének megszüntetéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdése h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (4) bekezdése
alapján – kérelmére – dr. Antal Ildikónak, a Budapest
Környéki Törvényszék bírájának a Fővárosi
Törvényszékre
történt
kirendelését
2021.
szeptember 5. napjával megszüntetem.

219.E/2021. (IX. 7.) OBHE határozat
bíró Kúriára történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján – a
Kúria elnökének javaslatára – dr. Czipa Zsuzsanna
Rebekát,
a
Győri
Törvényszék
bíráját,
hozzájárulásával, 2021. szeptember 15. napjától
határozatlan időre a Kúriára beosztom.

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

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

217.E/2021. (IX. 2.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének megszüntetéséről
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. Kolláthné dr. Boros
Gabriella, a Szerencsi Járásbíróság bírája bírósági
közvetítői kijelölését – a Miskolci Törvényszék
elnökének indítványára – 2021. szeptember 5.
napjával megszüntetem.

220.E/2021. (IX. 7.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény 680. § (4) bekezdése alapján – az Egri
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. PappCsertyaszki Melindát, a Gyöngyösi Járásbíróság
bíráját, hozzájárulásával, 2021. szeptember 15.
napjától fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező
bíróvá kijelölöm.

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

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

218.E/2021. (IX. 3.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény 680. § (4) bekezdése alapján – a Fővárosi
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. CserhátiTóth Edinát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját, hozzájárulásával, 2021. szeptember 13.

221.E/2021. (IX. 7.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bírók kijelöléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény 680. § (4) bekezdése alapján – a Fővárosi
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. Mihalik
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Balázs hb. alezredest, a Fővárosi Törvényszék bíráját
és dr. Lancsár Károly Bencét, a Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróság bíráját, hozzájárulásukkal, 2021.
szeptember
15.
napjától
fiatalkorú
elleni
büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.

dr. Kulisity Mária bírót – a 146.E/2021. (VI. 15.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2021.
október 1. napjával a Fővárosi Törvényszékről a
Fővárosi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

226.E/2021. (IX. 17.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

223.E/2021. (IX. 9.) OBHE határozat
bíró Kecskeméti Törvényszékre történő
kirendeléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény 680. § (4) bekezdése alapján – a Fővárosi
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. Nagy
Zsoltot, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját,
hozzájárulásával, 2021. szeptember 25. napjától
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá
kijelölöm.

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. Ócsai
Beatrix Mártát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját,
hozzájárulásával,
eredeti
ítélkezési
tevékenységének megtartása nélkül – 2021.
szeptember 15. napjától 2022. szeptember 14.
napjáig – a Kecskeméti Törvényszékre kirendelem.

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

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

227.E/2021. (IX. 20.) OBHE határozat
2021. október hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről

224.E/2021. (IX. 16.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

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
- Albrechtné dr. Viniczai Évának, a Fővárosi
Törvényszék bírájának és
- dr. Kovács Péternek, az Egri Törvényszék
tanácselnökének 2021. október 1. napjától
címzetes táblabíró címet,
- dr. Benke Zsuzsannának, a Kazincbarcikai
Járásbíróság bírájának 2021. október 3. napjától,
- dr. Hirtling Ibolyának, a Siófoki Járásbíróság
bírájának 2021. október 7. napjától,
- Manhertzné dr. Grünwald Márta Évának, a
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírájának
2021. október 30. napjától

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr.
Szalai Beatrix bírót – a 145.E/2021. (VI. 15.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2021.
október 1. napjával a Fővárosi Törvényszékről a
Fővárosi Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

225.E/2021. (IX. 16.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján
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címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

polgári-gazdasági ügyszakban

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

a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Samodai Andrást, a Győri Járásbíróság
bíráját,
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Tóth Andrást, a Pécsi Járásbíróság
elnökhelyettesét,

228.E/2021. (IX. 21.) OBHE határozat
bírósági titkár hivatali beosztásának
határozatlan időtartamra történő
meghosszabbításáról

büntető ügyszakban
a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék
nélküli) illetékességi területére
dr. Molnár Dalmát, a Ráckevei Járásbíróság
bíráját,
dr. Polgár Andrást, a Veszprémi Járásbíróság
bíráját,

Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §
(1) bekezdés alapján dr. Török Dániel Viktor
Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági
titkár hivatali beosztását 2021. október 1. napjától
határozatlan időtartamra módosítom.

a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Somogyi Zoltánt, a Győri Törvényszék
kollégiumvezetőjét,
dr. Balogh Mártát, a Tatabányai Törvényszék
bíráját,

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

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Kis Lászlót, a Fővárosi Törvényszék bíráját,

229.E/2021. (IX.21.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

közigazgatási ügyszakban
a Budapest Környéki Törvényszék Közigazgatási
Kollégium illetékességi területére
dr. Kiss Georginát, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját,

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Vadlek Krisztina Zsuzsanna bírót – a 98.E/2021.
(IV.22.) OBHE határozattal kiírt pályázatra, valamint
az első bírói kinevezésére tekintettel – 2021. október
1. napjával a Veszprémi Törvényszékre osztom be.

a Szegedi Törvényszék Közigazgatási Kollégium
illetékességi területére
dr. Szabó Lászlót, a Szegedi Törvényszék
tanácselnökét,

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

a
Veszprémi
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégium illetékességi területére
dr. Nagy Ibolya Adélt, a Veszprémi Törvényszék
bíráját

232.E/2021. (IX. 29.) OBHE határozat
európai jogi szaktanácsadók megbízásáról

a 2021. október 1. napjától 2024. szeptember 30.
napjáig terjedő időtartamra

A 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 4. § (3) bekezdése,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján az európai jogi szaktanácsadók tisztségének
betöltésére – a Bírósági Közlöny 2021. évi 1.
számban
megjelent
kiírásra
–
benyújtott
pályázatokat elbírálva

megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok
ellátásával járó központi igazgatási feladatok
végrehajtásával.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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a bíróságra vonatkozó, valamint az
országos ügyforgalmi és statisztikai
adatok,
− a bírósági és az országos engedélyezett,
tényleges bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámadatok,
− az elnök összbírói értekezletre készített
tájékoztatója.
Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői
pályázatokra az e törvényben nem szabályozott
kérdésekben
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások
pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell.
−

PÁLYÁZATOK

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek
bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó
jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén,
valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői
tisztséget csak határozatlan időre kinevezett bíró
tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság
elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági
vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal
nevezhető ki. Ha az elnök és az elnökhelyettes
ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői
állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.
A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági
vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e
törvény
vagy
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem
rendelkezik. A pályázatot a pályázat kiírójához 3
példányban kell benyújtani.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott
pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével –
tartalmaznia kell:
− pályaművet, amely a pályázónak a
megpályázott tisztségtől függően a
bíróság, a kollégium, illetve a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú
terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól,
− hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre
jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és
kezelje.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az
alábbi
érintett
bíróságra
vonatkozó
dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
− szervezeti és működési szabályzat,
− éves munkaterve és annak melléklete,
− a működési költségekre rendelkezésre álló
éves költségvetési juttatással kapcsolatos
irányszámok,

A bírói állásokra vonatkozó általános
pályázati tudnivalók
1. A bírói állások meghirdetése
1.1.
Az üres bírói álláshelyek pályázat útján
tölthetők be. A pályázatot a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben
(Bjt.) meghatározott eseteket kivéve az Országos
Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írja ki.
1.2.
A
pályázati
felhívások
a
Bírósági
Közlönyben és a központi bírósági honlapon
jelennek meg.
2. A pályázat benyújtására jogosultak
Az álláshelyekre mindazon természetes személyek
pályázhatnak, akik
•
megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és
•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró
bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának
további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban
leírtaknak megfeleljen.
•
A
munkakörhöz
szükséges
speciális
szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő
pályázati feltételt a pályázati felhívás tartalmazza.
3. A pályázat
3.1.
A pályázatnak az álláshely megjelölése
mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes
indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos
elképzeléseit és annak rövid kifejtését, hogy a
pályázat nyerteseként miként tervezi ezek
megvalósítását.
3.2.
A pályázathoz csatolni kell:
3.2.1. a jelentkezési segédlapot, valamint
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3.2.2. a jelentkezési segédlap mellékletében
felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat
kötelezően csatolni kell:
•
az önéletrajzot,
•
az igazolványképet (2 db),
•
az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
•
az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati
eredményt,
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
•
a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát,
•
a kinevezéshez szükséges tények és adatok
igazolását,
•
a pályázat elbírálása során értékelhető
adatokról és tényekről szóló okiratokat.
3.3.
Amennyiben
bíró
az
áthelyezése
érdekében nyújt be pályázatot, a 3.2.1. pontban
foglaltat, valamint a 3.2.2. pontban felsoroltak közül
az önéletrajzot, az igazolványképet (2 db) és a
pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és
tényekről szóló okiratokat kell csatolnia.
3.4.
A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési
segédlap” a kitöltési útmutatóval együtt az alábbi
linken
https://birosag.hu/biroipalyazatok/segedanyagok található.
3.5.
A bírósági személyi nyilvántartásban
szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges –
adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a
pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia.
Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a
pályázatában
hivatkozhat,
és
kérheti
a
nyilvántartásból való beszerzésüket, ha – a
jelentkezési segédlapon – a hozzájárulását adja,
hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.
3.6.
A pályázati rangsor felállítása során
kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és
igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok
pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáson
már nincs lehetőség.
3.7.
A
bírói
álláshelyekre
benyújtandó
pályázatokhoz segítséget nyújt továbbá a
https://birosag.hu/biroi-palyazatok/biroipalyazatok-0/kozertheto-palyazati-tudnivalok-gyik
4. A
pályázat
határideje

benyújtásának

helye

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

és

4.1. A pályázatot
a) járásbíróságra kiírt pályázat esetén a
járásbíróság elnökéhez,
b) törvényszékre kiírt pályázat esetén a törvényszék
elnökéhez,
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Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

231.E/2021. (IX. 21.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

230.E/2021. (IX. 21.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi
Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
polgári ügyszakos bírói gyakorlat és a civilisztika
területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A pályázat beérkezésének
november 5. napja 14.00 óra.

határideje:

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.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 5. napja 14.00 óra.

2021.

A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.)

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 pályázat elbírálása során előnyt jelent a Kúrián
szerzett bírósági vezetői gyakorlat, valamint a
bírósági igazgatás terén szerzett tapasztalat.

234.E/2021. (X. 4.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Csornai Járásbíróságon 2
járásbírósági bírói álláshelyre

A pályázat kiírására a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(2) bekezdésére tekintettel kerül sor.

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 pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 5. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 20. napja 16.00 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Győri Törvényszék Elnöki Titkársága (9021 Győr,
Szent István út 6.)

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

A Csornai Járásbíróságon 1 polgári ügyszakos
járásbírósági bírói álláshely és 1 büntető ügyszakos
járásbírósági bírói álláshely betöltésére a pályázatot
kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

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

Pályázat a Kúria Polgári Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi (6. számú)
álláshelyének betöltésére

A Kúria elnöke által kiírt pályázatok

A Kúria elnöke a Kúria Polgári Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.

Pályázat a Kúria Büntető Kollégium
kollégiumvezetői (3. számú) álláshelyének
betöltésére

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 Kúria elnöke a Kúria Büntető Kollégium
kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét. A pályázó a
pályaműben térjen ki a Kúria vezetésében
kollégiumvezető-helyettesként
ellátni
kívánt
tevékenységre, továbbá részletesen fejtse ki a
Polgári
Kollégium
működésére
vonatkozó
elképzeléseit.

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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét. A pályázó a
pályaműben térjen ki a Kúria vezetésében
kollégiumvezetőként ellátni kívánt tevékenységre,
továbbá részletesen fejtse ki a Büntető Kollégium
működésére vonatkozó elképzeléseit.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a Kúrián a
munkaügyi ügyszakban szerzett bírói gyakorlat és a
bírósági igazgatás terén szerzett tapasztalat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e
a
vezetői
kinevezési
feltételeknek,
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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.

kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez
és kezeléséhez.
A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 20. napja 16.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 20. napja 16.00 óra

Pályázat a Kúria Közigazgatási Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi (113. számú)
álláshelyének betöltésére

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

A Kúria elnöke a Kúria Közigazgatási Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.

Pályázat a Kúria Közigazgatási Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi (7. számú)
álláshelyének betöltésére

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 Kúria elnöke a Kúria Közigazgatási Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét. A pályázó a
pályaműben térjen ki a Kúria vezetésében
kollégiumvezető-helyettesként
ellátni
kívánt
tevékenységre, továbbá részletesen fejtse ki a
Közigazgatási Kollégium működésére vonatkozó
elképzeléseit.

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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét. A pályázó a
pályaműben térjen ki a Kúria vezetésében
kollégiumvezető-helyettesként
ellátni
kívánt
tevékenységre, továbbá részletesen fejtse ki a
Közigazgatási Kollégium működésére vonatkozó
elképzeléseit.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a jelentős,
az öt évet meghaladó kúriai tanácselnöki gyakorlat,
valamint a Kúrián igazgatási feladatok ellátásában
szerzett tapasztalat.
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 pályázat elbírálása során előnyt jelent a jelentős,
az öt évet meghaladó kúriai tanácselnöki gyakorlat,
valamint a Kúrián igazgatási feladatok ellátásában
szerzett tapasztalat.
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

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 20. napja 16.00 óra
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A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

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 pályázatban a pályázónak ki kell térnie a
kollégiumvezető munkáját támogató, a
kollégium működését segítő szakmai
elképzeléseire, különösen a képzés,
jogszabályalkotás szabályzatalkotás és
módosítás tárgykörben;
−
adjon számot a pályázattal érintett tanács
munkájának megszervezésére (így a
tanácskozások
módjára,
ügyek
szétosztásának
rendszerére,
írásbafoglalások
ellenőrzésére
stb.)
vonatkozó elképzelésiről.

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke által kiírt
pályázatok

Pályázat a Fővárosi Ítélőtábla polgári
ügyszakos tanácselnöki
(18. számú) álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának, valamint a házastársi,
élettársi közös vagyon megosztása iránti perek,
valamint a házastársak, élettársak vagyoni
viszonyaival összefüggő perek; vegyes kötelmi
perek, amelyek közül elsősorban ajándékozási
szerződéssel,
ajándék
visszakövetelésével,
tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos
perek, öröklési perek; szerződésen kívüli
kártérítési perek, különösen a közigazgatási
jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek,
valamint az 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 2. § (3)
bekezdésén alapuló kártérítési perek, továbbá
kártalanítási perek; dologi jogi perek, eljárás
elhúzódása miatti kifogás; eljáró bíróság
kijelölése; a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény alapján indult ügyek, a civil
szervezetekkel
és
azok
nyilvántartásával
kapcsolatos
peres
és
nemperes
ügyek,
személyhez fűződő jogok megsértése miatti
perek, az új Ptk. szerint: személyiségi jogi perek
elbírálásában szerzett másodfokú ítélkezési
gyakorlatnak van jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 10. napja. 15.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla elnöke (1027 Budapest, Fekete
Sas u. 3. III. emelet A.3.38.).

Pályázat a Fővárosi Ítélőtábla polgári
ügyszakos tanácselnöki
(24. 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, valamint a kártérítési
perek, különös tekintettel az orvosi kártérítési
perek; személyhez fűződő jogok megsértése
miatti perek, az új Ptk. szerint: személyiségi jogi
perek; társult perek; dologi jogi perek, a
házastársi közös vagyon megosztása iránti,
valamint az élettársak vagyoni viszonyaival
összefüggő perek; végrehajtási ügyek; eljárás
elhúzódása miatti kifogás; eljáró bíróság
kijelölése; vegyes kötelmi perek, különösen a
bank és hitelügyletekből származó jogviszonnyal

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.
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kapcsolatos peres és nemperes, iparjogvédelmi
peres és nemperes ügyek elbírálásában szerzett
másodfokú
ítélkezési
gyakorlatnak
van
jelentősége.

Pályázat a Fővárosi Ítélőtábla polgári
ügyszakos tanácselnöki
(29. számú) álláshelyének 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, valamint a vegyes kötelmi
perek, amelyek közül elsősorban az adásvételi és
kölcsönszerződéssel, valamint biztosítékaival,
továbbá a biztosítási és megbízási jogviszonnyal
kapcsolatos perek; a tisztességtelen szerződési
feltételek érvénytelensége tárgyában indított
perek; szerződésen kívüli kártérítési perek,
amelyek közül elsősorban az élet, testi épség
sérelmével összefüggő, valamint a vadkárral
kapcsolatos jogviták, továbbá a közigazgatási
jogkörben okozott károk megtérítése iránti perek,
az új Ptk. szerint: közhatalom gyakorlásával
okozott kár megtérítése iránti perek és az 1952.
évi III. törvény (régi Pp.) 2. § (3) bekezdése szerinti
kártérítési
perek,
kártalanítási
perek;
tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos
perek; társult perek; a törvényszék által
nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő
szervezetekkel
kapcsolatos
perek,
civil
szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos ügyek;
eljárás elhúzódása miatti kifogás; eljáró bíróság
kijelölése; bank és hitelügyletekből származó
jogviszonnyal kapcsolatos peres és nemperes
ügyek, kivéve tőzsde és értékpapír jogviszonnyal
kapcsolatos
perek
elbírálásában
szerzett
másodfokú
ítélkezési
gyakorlatnak
van
jelentősége.

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 pályázatban a pályázónak ki kell térnie a
kollégiumvezető munkáját támogató, a
kollégium működését segítő szakmai
elképzeléseire, különösen a képzés,
jogszabályalkotás szabályzatalkotás és
módosítás tárgykörben;
−
adjon számot a pályázattal érintett tanács
munkájának megszervezésére (így a
tanácskozások
módjára,
ügyek
szétosztásának
rendszerére,
írásbafoglalások
ellenőrzésére
stb.)
vonatkozó elképzelésiről.

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 pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 10. napja. 15.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla elnöke (1027 Budapest, Fekete
Sas u. 3. III. emelet A.3.38.).

A jelentkező
− a pályázathoz csatolja részletes szakmai
önéletrajzát, mely számot ad – a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról
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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 pályázatban a pályázónak ki kell térnie a
kollégiumvezető munkáját támogató, a
kollégium működését segítő szakmai
elképzeléseire, különösen a képzés,
jogszabályalkotás szabályzatalkotás és
módosítás tárgykörben;
adjon számot a pályázattal érintett tanács
munkájának megszervezésére (így a
tanácskozások
módjára,
ügyek
szétosztásának
rendszerére,
írásbafoglalások
ellenőrzésére
stb.)
vonatkozó elképzelésiről.

−

−

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 pályázatban a pályázónak ki kell térnie a
kollégiumvezető munkáját támogató, a
kollégium működését segítő szakmai
elképzeléseire, különösen a képzés,
jogszabályalkotás szabályzatalkotás és
módosítás tárgykörben;
- adjon számot a tanács munkájának
megszervezésére (így a tanácskozások
módjára,
ügyek
szétosztásának
rendszerére,
írásbafoglalások
ellenőrzésére
stb.)
vonatkozó
elképzelésiről.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 10. napja. 15.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla elnöke (1027 Budapest, Fekete
Sas u. 3. III. emelet A.3.38.).

A Győri Ítélőtábla elnöke által kiírt
pályázat

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 25. napja.

Pályázat a Győri Ítélőtábla polgári
ügyszakos tanácselnöki
(7. számú) álláshelyének betöltésére

A pályázat beadásának helye:
Győri Ítélőtábla Elnöki Iroda (9021 Győr, Domb u. 1.).

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke által kiírt pályázatok

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges civilisztikai, azon
belül elsősorban a gazdasági szakágban végzett
bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a
másodfokú
ítélkezési
gyakorlatnak
van
jelentősége, az ítélőtáblai vagy kúriai gyakorlat
előnyt jelent.

Pályázat a Budapest Környéki Törvényszék
Büntető Kollégium kollégiumvezetőhelyettesi (6. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
− megfelel-e
a
vezetői
kinevezési
feltételeknek,

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

Pályázat a Budapest Környéki Törvényszék
Büntető Kollégium tanácselnöki (10.
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
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

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.

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. november 5. napja.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 5.

A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkárság
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-197.)

A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkárság
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-197.)
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Pályázat a Budapest Környéki Törvényszék
Büntetés-végrehajtási Csoport
csoportvezető bírói (31. számú)
álláshelyének betöltésére

−
−

bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 29.
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkárság
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-197.)

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 Debreceni 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 Debreceni Törvényszék polgári
ügyszakos tanácselnöki (12. 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
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.

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,

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,
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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 beadásának helye:
2021. november. 5. napja.
A pályázat beadásának helye:
Debreceni Törvényszék elnöke (4025 Debrecen,
Széchenyi u. 9.)

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. november 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkárság (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.)

A Miskolci Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

Pályázat a Miskolci Törvényszék büntető
ügyszakos tanácselnöki (12. számú)
álláshelyének betöltésére

Pályázat a Miskolci Törvényszék büntető
ügyszakos tanácselnöki (8. számú)
álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat elbírálásánál legalább 10 éves
törvényszéki bírói tapasztalatnak van jelentősége.

A pályázat elbírálásánál legalább 10 éves
törvényszéki bírói 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 pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
41.
§-ában
írt
összeférhetetlenségi ok,
hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

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

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

kapcsolatos hosszú távú terveket
megvalósításának ütemezését.

és

azok

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. november 30. napja.
A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkárság (3525 Miskolc,
Dózsa György út 4.)

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

Pályázat a Mátészalkai Járásbíróság elnöki
(44. számú) álláshely betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 15.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkársága (4400
Nyíregyháza, Bocskai utca 2., 4401 Nyíregyháza, Pf.:
85.)

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.

Pályázat a Nyíregyházi Járásbíróság elnöki
(46. számú) álláshely betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
− megfelel-e
a
vezetői
kinevezési
feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló

A jelentkező a pályázathoz csatolja részletes
szakmai önéletrajzát és pályaművet.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
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A Szolnoki Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

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 Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi (5. számú)
álláshelyének betöltésére

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.

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

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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
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 Szolnoki
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:

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 29.
A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkársága (4400
Nyíregyháza, Bocskai utca 2., 4401 Nyíregyháza, Pf.:
85.)
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ítélkezés
időszerűsége
és
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

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. november 5.
A pályázat beadásának helye:
Szolnoki Törvényszék Elnöki
Szolnok, Kossuth Lajos út 1.)

Titkárság

(5000

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

Pályázat a Zalaegerszegi Járásbíróság
civilisztikai ügyszakos csoportvezető bírói
(34. számú) álláshelyének betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 10.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

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

KÖZLEMÉNYEK

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

Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Freundné Varga Edinának, a Kúria tisztviselőjének a
BA 177492 számú,
Tömösváry Tímeának, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselőjének a BA 189638 számú igazságügyi
alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

Bélyegzők érvénytelenítése
A Budai Központi Kerületi Bíróság „Budai Központi
Kerületi Bíróság Budapest” feliratú, 3. számú,
valamint
a Székesfehérvári Járásbíróság 63. számú
körbélyegzője elvezett.

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 körbélyegzők érvénytelenek.
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