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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
pontjában írt jogköröm alapján a Pécsi Ítélőtáblán
2022. január 1-jei hatállyal két felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshelyet vezetői álláshellyé alakítok át.

HATÁROZATOK

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
január 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
98.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. pontját:

73.SZ/2021. (X. 5.) OBHE határozat
egyes tanácsadó kabinetek létrehozásáról,
megszüntetéséről rendelkező határozatok
hatályon kívül helyezéséről

2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 9 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 3 fő

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő szervezeti határozatot adom ki.

Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
(32 fő) és a Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszáma
(49 fő) változatlan.

1. § Hatályát veszti
a.) az eseti tanácsadó kabinet létrehozásáról
szóló 7.SZ/2020. (I. 9.) OBHE határozat,
b.) a Bírói Összeférhetetlenség és Kizárás
Szabályait Vizsgálói Kabinet létrehozásáról
szóló 20.SZ/2020. (II. 13.) OBHE határozat,
c.) a Közigazgatási és Munkaügyi Ügyszak
Átalakítását
Támogató
Kabinet
létrehozásáról szóló 32.SZ/2020. (III. 3.) OBHE
határozat,
d.) az
egyes
tanácsadó
kabinetek
megszüntetéséről szóló 138.SZ/2020. (IX. 28.)
OBHE határozat.

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

75.SZ/2021. (X. 18.) OBHE határozat
a bírák és igazságügyi alkalmazottak
cafetéria-juttatása 2022. évi
meghatározásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (3) bekezdés f)
pontjában írt felhatalmazás alapján a szolgálati
jogviszonyban
álló
bírót
és
igazságügyi
alkalmazottat megillető cafetéria-juttatás éves
összegét – az érdek-képviseleti szervekkel
együttműködve – a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 183.
§ (4) bekezdésére és az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény 121. § (1) bekezdésének h) pontjára
figyelemmel a 2022. évre bruttó 283.330 forintban
határozom meg.

2. § (1) Ez a határozat a közzétételét követő napon
lép hatályba.
(2) Ez a határozat a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

74.SZ/2021. (X. 8.) OBHE határozat
a Pécsi Ítélőtáblán két felsőfokú
végzettségű tisztviselői álláshely vezetői
álláshellyé alakításáról és a Pécsi
Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
98.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
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76.SZ/2021. (X. 19.) OBHE határozat a
megválasztandó ülnökök számának
megállapításáról

79.SZ/2021. (X. 22.) OBHE határozat
a Szegedi Ítélőtáblán három fizikai
dolgozói álláshely rendszeresítéséről és a
Szegedi Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról szóló 99.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés o) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (3) bekezdése
alapján a Csornai Járásbíróság 2022. január 01.
napjával történő felállítására figyelemmel, 2021.
évben a Csornai Járásbíróságra soron kívül
megválasztandó ülnökök létszámát az alábbiak
szerint állapítom meg:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Szegedi Ítélőtáblán
2022. január 1-jei hatállyal három fizikai dolgozói
álláshelyet rendszeresítek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
január 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
99.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. és 3. pontját:

10 fő, a Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő ülnök.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.7. fizikai dolgozó: 10 fő
Igazságügyi
alkalmazotti
mindösszesen: 49 fő

77.SZ/2021. (X. 22.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről

3.

A
Szegedi Ítélőtábla
létszáma 73 fő.

létszám

engedélyezett

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 124. § (3) bekezdése alapján
a Gyulai Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá,
ahol a Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégiumban
kollégiumvezető-helyettes működik.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

78.SZ/2021. (X. 22.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és
működési szabályzata módosításának
jóváhagyásáról
A Fővárosi Törvényszék 2015.El.I.D.8/143. számon
2021. október 5. napján benyújtott Szervezeti és
működési szabályzatának módosítását jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
Horváth Tamás Gézánét, a Miskolci Törvényszék
nyugalmazott irodavezetőjét, tanácsost,
Schneiderné dr. Makk Judit Ellát, a Székesfehérvári
Törvényszék nyugalmazott csoportvezető bíráját

25/2021. (III. 3.) OBT határozat
a bíráknak és igazságügyi
alkalmazottaknak augusztus 20-a,
államalapító Szent István ünnepe és
október 23-a nemzeti ünnep alkalmából
adományozható állami kitüntetésekre
javasolt bírák és igazságügyi
alkalmazottak személyéről

javasolja.
(Szerkesztői megjegyzés: Ennek a határozatnak a
tartalma csak a kitüntetések átadása után válik
nyilvánossá.)

Az Országos Bírói Tanács

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

a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári
tagozata kitüntetésre
dr. Horváth Mária Saroltát, a Miskolci Törvényszék
nyugalmazott bíráját, címzetes táblabírót,
Tóthné dr. Juhász Zsuzsannát, a Nyíregyházi
Törvényszék nyugalmazott tanácselnökét, címzetes
táblabírót,
Véghelyi
Miklósné
dr.-t,
a
Székesfehérvári
Törvényszék nyugalmazott tanácselnökét;

84/2021. (X. 6.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítésének mellőzéséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Szolnoki Jánosnak, a
Fővárosi Törvényszék bírájának – kérelmére – a
felmentési időre járó munkavégzési kötelezettség
alóli mentesítését mellőzi.

a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári
tagozata kitüntetésre
dr. Zanathy Jánost, a Kúria tanácselnökét, kúriai
tanácsost, - az elismerés átadásának javasolt
időpontja 2021. október 23,
dr Krecsik Eldoródát, a Kúria nyugalmazott bíráját,
dr. Tarr Józsefet, a Kaposvári Járásbíróság
nyugalmazott bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
dr. Bakucz Lászlót, a Szombathelyi Törvényszék
nyugalmazott bíráját, címzetes táblabírót;

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

85/2021. (X. 6.) OBT határozat
egyetértési jog gyakorlásáról

a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári
tagozata kitüntetésre
dr. Gergely Istvánt, a Gyulai Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót,
dr. Vértényiné dr. Futó Gabriellát, a Zalaegerszegi
Törvényszék nyugalmazott bíráját,
dr. Kauker Lajost, a Keszthelyi Járásbíróság
nyugalmazott bíráját, címzetes megyei bírósági
bírót;

Az Országos Bírói Tanács az OBH elnökének
előterjesztésére dr. Szilvási László Püspökladányi
Járásbírósági bírónak a Debreceni Törvényszékre
történő katonai bírói áthelyezésével egyetért.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésre
Nagy Jánosné dr.-t, az Egri Törvényszék nyugalmazott
tanácselnökét,
dr. Masszi Katalint, a Fővárosi Törvényszék
nyugalmazott tanácselnökét;
a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésre
dr. Gyulai Olgát, a Budapest Környéki Törvényszék
nyugalmazott bíráját, címzetes táblabírót,
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86/2021. (X. 6.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról
Az Országos Bírói Tanács a 2021. október 6. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

87/2021. (X. 15.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítéséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Keserű Tamást, a
Fővárosi Törvényszék bíráját 2021. október 16.
napjától a lemondási idő végéig mentesíti a
munkavégzési kötelezettség alól.

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

89/2021. (X. 28.) OBT határozat
a 2021. évben biztosításra kerülő ruházati
költségtérítés jogosultsági feltételeinek
véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a 2021. évi ruházati költségtérítés
feltételeinek megállapítására irányuló javaslatát
támogatja.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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dr. Vukovich Orsolyát, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét 2022. május 23-ai hatállyal,

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

dr. Béres Balázst, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót 2022. május 27-ei hatállyal,

Magyarország köztársasági elnöke
dr. Oláh Zsoltot, a Szegedi Törvényszék bíráját 2021.
december 16-ai hatállyal,

dr. Lassó Gábort, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét
2022. június 2-ai hatállyal bírói felső korhatár
betöltésére figyelemmel,

dr. Keserű Tamást, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2022.
január
1-jei
hatállyal
lemondására
figyelemmel,

dr. Barsi József Lászlót, a Balassagyarmati
Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót
2022. április 30-ai hatállyal nyugállományba helyezés
iránti kérelmére figyelemmel bírói tisztségéből
felmentette.

dr. Kakuk Gabriellát, a Ceglédi Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2022. március 10-ei
hatállyal,

Dr. Siket Zsuzsannát, Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkárt 2021. november 1.
napjától 2024. október 31. napjáig terjedő
időtartamra,

dr. Urbán Andrást, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2022.
március 11-ei hatállyal,
dr. Fehér-Polgár Pált, Kúriára beosztott bírót,
címzetes táblabírót 2022. március 17-ei hatállyal,

dr. Velez-Borossy Gabriella Barbarát, a Ceglédi
Járásbíróság bíráját 2021. november 15. napjától
határozatlan időtartamra bíróvá kinevezte.

dr. Szolnoki Jánost, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2022. március 29-ei hatállyal,

Dr. Lakatosné dr. Fitos Dórának, a Monori
Járásbíróság bírájának kinevezését a 2021.
november 15. napjától 2024. november 14. napjáig
terjedő időtartamra meghosszabbította.

dr. Mikó Ferencet, a Kecskeméti Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót 2022. április 5-ei hatállyal,
dr. Jádi Jánost, a Kiskőrösi Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2022. április 10-ei
hatállyal,
dr. Szeghő Katalint, a Szegedi Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét, címzetes kúriai bírót 2022.
április 13-ai hatállyal,
dr. Vincze Piroskát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját
2022. április 19-ei hatállyal,
dr. Hegedűs Istvánt, a Szegedi Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét, címzetes kúriai bírót 2022.
május 4-ei hatállyal,
dr. Stubeczky Saroltát, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökét 2022. május 14-ei
hatállyal,
dr. Szira Éva Editet, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót
2022. május 17-ei hatállyal,
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biztosítása érdekében Spiegelbergerné dr. Pofonka
Mariannt, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját,
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett – 2021. október 5.
napjától 2022. február 5. napjáig – a Fővárosi
Ítélőtáblára kirendelem.

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

233.E/2021. (X. 1.) OBHE határozat
munkaügyi ügyekben eljáró bírák
kijelöléséről

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1a) bekezdése alapján - a
Fővárosi Ítélőtábla elnökének javaslatára - dr.
Kulisity Máriát, és dr. Szalai Beatrixet, a Fővárosi
Ítélőtábla bíráit hozzájárulásukkal, 2021. október 1.
napjától munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá
kijelölöm.

237.E/2021. (X. 11.) OBHE határozat
bírák Fővárosi Törvényszékre történő
kirendeléséről és kirendelésének
megszüntetéséről
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
- Patakiné dr. Nemoda Beátát, a Nagykátai
Járásbíróság elnökét,
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett - 2021. október 11. napjától
2022. június 30. napjáig - a Fővárosi Törvényszékre
kirendelem, valamint
- dr. Czéh Ágnesnek, a Dunakeszi Járásbíróság
bírájának
a Fővárosi Törvényszékre történt kirendelését – a
Fővárosi Törvényszék elnökének kezdeményezésére
– 2021. október 11. napjával megszüntetem.

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

235.E/2021. (X. 5.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés e) pontja
és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján
– a Veszprémi Törvényszék elnökének javaslatára –
dr. Vadlek Krisztina Zsuzsannát, a Veszprémi
Törvényszék bíráját, hozzájárulásával, 2021.
október 5. napjától közigazgatási ügyekben eljáró
bíróvá kijelölöm.

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

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

238.E/2021. (X. 11.) OBHE határozat
bírák Fővárosi Törvényszékre történő
kirendeléséről és kirendelésének
megszüntetéséről

236.E/2021. (X. 5.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

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. Vass Lászlót, a Budaörsi Járásbíróság bíráját,

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdése h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése
alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának
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hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett - 2021. október 15. napjától
2022. június 30. napjáig - a Fővárosi Törvényszékre
kirendelem, valamint
- dr. Skeleczné dr. Horváth Juditnak, a Budaörsi
Járásbíróság bírájának
a Fővárosi Törvényszékre történt kirendelését – a
Fővárosi Törvényszék elnökének kezdeményezésére
– 2021. október 14. napjával megszüntetem.

napjától 2022. február 14. napjáig - a Kúriára
kirendelem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

241.E/2021. (X. 12.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára 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) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján dr. Gráner Zsófiának, a
Fővárosi Törvényszék bírájának a Fővárosi
Ítélőtáblára történt kirendelését – a Fővárosi
Ítélőtábla elnökének kezdeményezésére – 2021.
október 15. napjával megszüntetem.

239.E/2021. (X. 11.) 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. Vágó Máriát, a Szegedi Törvényszék bíráját, 2021.
november 1. napjától 2022. október 31. napjáig
tartó határozott időtartamra az Országos Bírósági
Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.

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

242.E/2021. (X. 12.) OBHE határozat
a Debreceni Ítélőtábla elnökének
kinevezéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 128. §
(2) bekezdése és 132. § (2) bekezdése alapján
Szilágyiné dr. Karsai Andreát, a Debreceni Ítélőtábla
elnökhelyettesét a 2021. november 1. napjától
2027. október 31. napjáig terjedő időtartamra
kinevezem a Debreceni Ítélőtábla elnökévé.

240.E/2021. (X. 11.) OBHE határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) és (5)
bekezdése alapján
dr. Pribula Lászlót, a Debreceni Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét,
dr. Drexlerné dr. Karcub Editet, a Debreceni
Ítélőtábla tanácselnökét,
dr. Árok Krisztián Pétert,
Cogoiné dr. Boros Ágnest,
dr. Gárdosi Juditot és
dr. Molnár Tibor Tamást, a Debreceni
Ítélőtábla bíráit
hozzájárulásukkal, eredeti ítélkezési tevékenységük
részbeni megtartása mellett - 2021. október 15.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Debreceni Ítélőtábla elnöki álláshelyére a
130.E/2021. (V. 28.) OBHE számú határozattal
pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági
Közlöny 2021. évi 5. számában közzétételre került.
A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról a Bszi. 131. § b) pontja alapján a
Debreceni Ítélőtábla összbírói értekezlete 2021.
szeptember 7. napján – titkos szavazás útján –
véleményt nyilvánított: a pályázó az összbírói
értekezlet többségi támogatását elnyerte.
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2022. október 31. napjáig – közigazgatási ügyekben
eljáró bíróvá kijelölöm.

A pályázót 2021. október 12. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.

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

Figyelemmel arra, hogy Szilágyiné dr. Karsai Andrea
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 Debreceni
Ítélőtábla elnökévé kineveztem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

243.E/2021. (X. 12.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

245.E/2021. (X. 14.) OBHE határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Avramucz Krisztinát, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2021. október 18.
napjától 2022. október 17. 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) bekezdése h) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése
alapján, az ügyteher egyenletes elosztásának
biztosítása érdekében dr. Pásztor Csabát, a
Budapest
Környéki
Törvényszék
bíráját,
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett – 2021. október 15.
napjától 2021. december 31. napjáig – a Fővárosi
Ítélőtáblára kirendelem.

246.E/2021. (X. 14.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről
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. §
(2) bekezdése alapján – a Budapest Környéki
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. Horváth
Zsolt Istvánt, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját, kérelmére, 2021. október 15. napjától
bírósági közvetítővé kijelölöm.

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

244.E/2021. (X. 12.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bírók
kijelöléséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés e) pontja
és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján
– a Miskolci Törvényszék elnökének javaslatára –
Patakiné dr. Teremi Zsuzsanna Máriát és dr. Tokár
Gabriellát,
a
Miskolci
Törvényszék
bíráit,
hozzájárulásukkal – 2021. november 1. napjától

247.E/2021. (X. 14.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelöléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
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javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 30. §
(2) bekezdése alapján – az Egri Törvényszék
elnökének javaslatára – dr. Papp-Csertyaszki
Melindát, a Gyöngyösi Járásbíróság bíráját,
kérelmére, 2021. október 15. napjától bírósági
közvetítővé kijelölöm.

Törvényszék összbírói értekezlete 2021. május 14.
napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: a pályázó az összbírói értekezlet
többségi támogatását elnyerte.
A pályázót 2021. július 5. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.

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

Figyelemmel arra, hogy dr. Bagdi Árpád Gyula
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 Gyulai
Törvényszék elnökévé kineveztem.

248.E/2021. (X. 18.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének g)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján dr. Varga Zsoltot, a Szikszói
Járásbíróság bíráját, a Miskolci Törvényszék
elnökének kezdeményezésére - a Szerencsi
Járásbíróság
elnökévé történő
kinevezésére
tekintettel - 2021. november 1. napjától a Szerencsi
Járásbíróságra áthelyezem.

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

250.E/2021. (X. 20.) OBHE határozat
a Kecskeméti Törvényszék elnökének
kinevezéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. §
(2) bekezdésére figyelemmel dr. Husek Dánielt, a
Kecskeméti Törvényszék elnökhelyettesét a 2021.
november 1. napjától 2027. október 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Kecskeméti
Törvényszék elnökévé.

249.E/2021. (X. 20.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék elnökének
kinevezéséről

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Kecskeméti Törvényszék elnöki álláshelyére a
329.E/2020. (VIII. 31.) OBHE határozattal pályázatot
írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági Közlöny 2020.
évi 7-8. számában közzétételre került.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. §
(2) bekezdésére figyelemmel dr. Bagdi Árpád Gyulát
a 2021. november 1. napjától 2027. október 31.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Gyulai
Törvényszék elnökévé.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról Bszi. 131. § b) pontja alapján a
Kecskeméti Törvényszék összbírói értekezlete 2020.
október 19. napján – titkos szavazás útján –
véleményt nyilvánított: a pályázó az összbírói
értekezlet többségi támogatását elnyerte.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Gyulai
Törvényszék elnöki álláshelyére a 39.E/2021. (II. 19.)
OBHE határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati
felhívás a Bírósági Közlöny 2021. évi 2. számában
közzétételre került.

A pályázót 2021. július 12. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról Bszi. 131. § b) pontja alapján a Gyulai

Figyelemmel arra, hogy dr. Husek Dániel pályázó a
Bszi 131. § b) pontjában meghatározott
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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 Kecskeméti
Törvényszék elnökévé kineveztem.

252.E/2021. (X. 20.) OBHE határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék elnökének
kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. §
(2) bekezdésére figyelemmel dr. Sorok Norbertet a
2021. november 1. napjától 2027. október 31.
napjáig
terjedő
időtartamra
kinevezem
a
Zalaegerszegi Törvényszék elnökévé.

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

251.E/2021. (X. 20.) OBHE határozat
a Pécsi Törvényszék elnökének
kinevezéséről

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Zalaegerszegi Törvényszék elnöki álláshelyére a
38.E/2021. (II. 19.) OBHE határozattal pályázatot
írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági Közlöny 2021.
évi 2. számában közzétételre került.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. §
(2) bekezdésére figyelemmel dr. Sipos Balázst, a
Pécsi Törvényszék kollégiumvezetőjét a 2021.
november 1. napjától 2027. október 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Pécsi Törvényszék
elnökévé.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról Bszi. 131. § b) pontja alapján a
Zalaegerszegi Törvényszék összbírói értekezlete
2021. június 11. napján – titkos szavazás útján –
véleményt nyilvánított: a pályázó az összbírói
értekezlet többségi támogatását elnyerte.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Pécsi
Törvényszék elnöki álláshelyére a 7.E/2021. (I. 18.)
OBHE határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati
felhívás a Bírósági Közlöny 2021. évi 1. számában
közzétételre került.

A pályázót 2021. július 14. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Sorok Norbert 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 Zalaegerszegi
Törvényszék elnökévé kineveztem.

A pályázatra két pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról a Bszi. 131. § b) pontja alapján a Pécsi
Törvényszék összbírói értekezlete 2021. május 14.
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.

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

A pályázót 2021. július 6. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Sipos Balázs 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 Pécsi
Törvényszék elnökévé kineveztem.

253.E/2021. (X. 20.) OBHE határozat
a Kaposvári Törvényszék
elnökhelyettesének kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. §
(2) bekezdésére figyelemmel dr. Király Pétert a
2021. november 1. napjától 2027. október 31.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Kaposvári
Törvényszék elnökhelyettesévé.

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági Közlöny 2021.
évi 2. számában közzétételre került.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Kaposvári
Törvényszék
elnökhelyettesi
álláshelyére
a
467.E/2020. (XII. 14.) OBHE határozattal pályázatot
írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági Közlöny 2020.
évi 12. számában közzétételre került.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról Bszi. 131. § b) pontja alapján a Szolnoki
Törvényszék összbírói értekezlete 2021. május 21.
napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: a pályázó az összbírói értekezlet
többségi támogatását elnyerte.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról Bszi. 131. § b) pontja alapján a
Kaposvári Törvényszék összbírói értekezlete 2021.
május 14. napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: a pályázó az összbírói értekezlet
többségi támogatását elnyerte.

A pályázót 2021. június 30. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy Csontosné dr. Török Márta
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 Szolnoki
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.

A pályázót 2021. július 8. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Király Péter 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 Kaposvári
Törvényszék elnökhelyettesévé kineveztem.

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

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

255.E/2021. (X. 20.) OBHE határozat
a Debreceni Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

254.E/2021. (X. 20.) OBHE határozat
a Szolnoki Törvényszék
elnökhelyettesének kinevezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. §
(2) bekezdésére figyelemmel dr. Katonáné dr.
Besesek Ildikó Piroskát, a Debreceni Törvényszék
bíráját a 2021. november 1. napjától 2027. október
31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a
Debreceni Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. §
(2) bekezdésére figyelemmel Csontosné dr. Török
Mártát, a Szolnoki Járásbíróság elnökét a 2021.
november 1. napjától 2027. október 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Szolnoki
Törvényszék elnökhelyettesévé, valamint őt a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján 2021.
november 1. napjától a Szolnoki Törvényszékre
áthelyezem.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Debreceni Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
kollégiumvezetői álláshelyére a 366.E/2020. (IX. 30.)
OBHE határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati
felhívás a Bírósági Közlöny 2020. évi 9. számában
közzétételre került.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Szolnoki
Törvényszék
elnökhelyettesi
álláshelyére
a
40.E/2021. (II. 19.) OBHE határozattal pályázatot
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A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Nyíregyházi Törvényszék összbírói értekezlete 2021.
május 13. napján és a Nyíregyházi Törvényszék
Polgári-Munkaügyi Kollégiumának értekezlete 2020.
november 11. napján – titkos szavazás útján –
véleményt nyilvánított: a pályázó az összbírói és a
kollégiumi
értekezlet
többségi
támogatását
elnyerte.

A pályázatra két pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Debreceni Törvényszék összbírói értekezlete és a
Debreceni Törvényszék Gazdasági Kollégiumának
értekezlete 2021. május 11. napján – titkos szavazás
útján – véleményt nyilvánított: az egyik pályázó az
összbírói és a kollégiumi értekezlet többségi
támogatását elnyerte, míg a másik pályázó azt nem
nyerte el.

A pályázót 2021. június 28. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.

A pályázókat 2021. július 2. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.

Figyelemmel arra, hogy dr. Mányik István pályázó a
Bszi 131. § b) és c) pontjaiban meghatározott
véleménynyilvánító
testületek
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 Polgári-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjévé kineveztem.

Figyelemmel arra, hogy dr. Katonáné dr. Besesek
Ildikó Piroska pályázó a Bszi 131. § b) és c)
pontjaiban
meghatározott
véleménynyilvánító
testületek 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 Debreceni Törvényszék
Gazdasági
Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé
kineveztem.

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

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

257.E/2021. (X. 20.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

256.E/2021. (X. 20.) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék PolgáriMunkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. §
(2) bekezdésére figyelemmel dr. Varga Annamáriát,
a Szegedi Törvényszék tanácselnökét a 2021.
november 1. napjától 2027. október 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Szegedi
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. §
(2) bekezdésére figyelemmel dr. Mányik Istvánt, a
Nyíregyházi Törvényszék bíráját a 2021. november
1. napjától 2027. október 31. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Nyíregyházi Törvényszék
Polgári-Munkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Szegedi
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetői
álláshelyére
a
385.E/2020. (X. 19.) OBHE határozattal pályázatot
írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági Közlöny 2020.
évi 10. számában közzétételre került.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Nyíregyházi
Törvényszék
Polgári-Munkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetői
álláshelyére
a
368.E/2020. (IX. 30.) OBHE határozattal pályázatot
írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági Közlöny 2020.
évi 9. számában közzétételre került.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Szegedi Törvényszék összbírói értekezlete 2021.
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május 14. napján és a Szegedi Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiumának értekezlete
2021. május 12. napján – titkos szavazás útján –
véleményt nyilvánított: a pályázó az összbírói és a
kollégiumi
értekezlet
többségi
támogatását
elnyerte.

12. napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: a pályázó az összbírói és a kollégiumi
értekezlet többségi támogatását elnyerte.

A pályázót 2021. július 13. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.

Figyelemmel arra, hogy dr. Imre Zita pályázó a Bszi
131. § b) és c) pontjaiban meghatározott
véleménynyilvánító
testületek
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 Szekszárdi Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé
kineveztem.

A pályázót 2021. június 22. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.

Figyelemmel arra, hogy dr. Varga Annamária
pályázó a Bszi 131. § b) és c) pontjaiban
meghatározott
véleménynyilvánító
testületek
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
Szegedi
Törvényszék
Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé
kineveztem.

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

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

259.E/2021. (X. 20.) OBHE határozat
a Veszprémi Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

258.E/2021. (X. 20.) OBHE határozat
a Szekszárdi Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. §
(2) bekezdésére figyelemmel dr. Cseke Ivettet, a
Veszprémi
Törvényszék
kollégiumvezetőhelyettesét a 2021. november 1. napjától 2027.
október 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem
a Veszprémi Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. §
(2) bekezdésére figyelemmel dr. Imre Zitát, a
Szekszárdi Törvényszék tanácselnökét a 2021.
november 1. napjától 2027. október 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Szekszárdi
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Veszprémi
Törvényszék
Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetői
álláshelyére a 387.E/2020. (X. 19.) OBHE határozattal
pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági
Közlöny 2020. évi 10. számában közzétételre került.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Szekszárdi
Törvényszék
Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetői
álláshelyére a 386.E/2020. (X. 19.) OBHE határozattal
pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági
Közlöny 2020. évi 10. számában közzétételre került.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Veszprémi Törvényszék összbírói értekezlete 2021.
május 28. napján és a Veszprémi Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiumának
értekezlete 2021. május 31. napján – titkos szavazás
útján – véleményt nyilvánított: a pályázó az összbírói

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Szekszárdi Törvényszék összbírói értekezlete és a
Szekszárdi
Törvényszék
Polgári-GazdaságiMunkaügyi Kollégiumának értekezlete 2021. május
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és a kollégiumi értekezlet többségi támogatását
elnyerte.

A pályázókat 2021. július 16. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Németh Mária pályázó a
Bszi 131. § b) és c) pontjaiban meghatározott
véleménynyilvánító
testületek
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 Zalaegerszegi Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé kineveztem.

A pályázót 2021. július 8. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Cseke Ivett pályázó a Bszi
131. § b) és c) pontjaiban meghatározott
véleménynyilvánító
testületek
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 Veszprémi Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé
kineveztem.

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

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

261.E/2021. (X. 20.) OBHE határozat
2021. november 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. Kaszap Tamásnak, a Fővárosi Törvényszék
bírájának 2021. november 1. napjától,
- dr. Szabó Eszternek, a Pécsi Törvényszék bírájának
2021. november 21. napjától
címzetes táblabíró címet,
- dr. Török Róbertnek, a Szerencsi Járásbíróság
elnökének,
- Droftiné dr. Szabó Juliannának, a Szerencsi
Járásbíróság bírájának,
- dr. Nyéki Ákosnak, a Siófoki Járásbíróság bírájának
2021. november 1. napjától,
- dr. Kupai Emőkének, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírájának 2021. november 13. napjától
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

260.E/2021. (X. 20.) OBHE határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. §
(2) bekezdésére figyelemmel dr. Németh Máriát a
2021. november 1. napjától 2027. október 31.
napjáig
terjedő
időtartamra
kinevezem
a
Zalaegerszegi Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé.
INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Zalaegerszegi Törvényszék Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői álláshelyére a 369.E/2020. (IX. 30.)
OBHE határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati
felhívás a Bírósági Közlöny 2020. évi 9. számában
közzétételre került.

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

A pályázatra két pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Zalaegerszegi Törvényszék összbírói értekezlete
2021. június 11. napján és a Zalaegerszegi
Törvényszék Büntető Kollégiumának értekezlete
2020. november 23. napján – titkos szavazás útján –
véleményt nyilvánított: az egyik pályázó az összbírói
és a kollégiumi értekezlet többségi támogatását
elnyerte, míg a másik pályázó azt nem nyerte el.

262.E/2021. (X.21.) OBHE határozat
bírósági titkár hivatali beosztásának
határozatlan időtartamra történő
meghosszabbításáról
Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §
(1) és (2) bekezdése alapján dr. Pálfi Dóra Országos
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Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali
beosztását 2021. november 5. napjától határozatlan
időtartamra módosítom.

270.E/2021. (X. 25.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék Polgári
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Aszódi Lászlót, a
Budapest
Környéki
Törvényszék
megbízott
kollégiumvezetőjét a 2021. november 1. napjától
2027. október 31. napjáig terjedő időtartamra
kinevezem a Budapest Környéki Törvényszék
Polgári Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

263.E/2021. (X. 21.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Siket Zsuzsanna bírót – a 147.E/2021. (VI.15.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói
kinevezésére tekintettel – 2021. november 1.
napjával a Budai Központi Kerületi Bíróságra osztom
be.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Budapest
Környéki
Törvényszék
Polgári
Kollégiuma
kollégiumvezetői álláshelyére a 148.E/2021. (VI. 21.)
OBHE határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati
felhívás a Bírósági Közlöny 2021. évi 6. számában
közzétételre került.

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

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Budapest
Környéki
Törvényszék
összbírói
értekezlete 2021. szeptember 17. napján és a
Budapest
Környéki
Törvényszék
Polgári
Kollégiumának értekezlete 2021. szeptember 16.
napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: a pályázó az összbírói és a kollégiumi
értekezlet többségi támogatását elnyerte.

264.E/2021. (X. 21.) OBHE határozat
munkaügyi ügyekben eljáró 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. Herczku Zsoltnak, a
Nyíregyházi Törvényszék kollégiumvezetőjének
munkaügyi ügyekben eljáró bírói kijelölését - a
Nyíregyházi Törvényszék elnökének indítványára 2021. november 1. napjával megszüntetem.

A pályázót 2021. október 14. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Aszódi László pályázó a
Bszi. 131. § b) és c) pontjaiban meghatározott
véleménynyilvánító
testületek
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 Budapest Környéki Törvényszék Polgári
Kollégiuma kollégiumvezetőjévé kineveztem.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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november 1. napjától 2027. október 31. napjáig
terjedő időtartamra ismételten kinevezem a
Székesfehérvári Törvényszék elnökévé.

271.E/2021. (X. 26.) OBHE határozat
a Szombathelyi Törvényszék
elnökhelyettesének kinevezéséről

INDOKOLÁS
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. §
(2) bekezdésére figyelemmel dr. Pup Csillát, a
Szombathelyi Törvényszék tanácselnökét a 2021.
november 1. napjától 2027. október 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Szombathelyi
Törvényszék elnökhelyettesévé.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöki álláshelyére a
67.E/2021. (III.23.) számú OBHE határozattal
pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági
Közlöny 2021. évi 3. számában közzétételre került.
A pályázatra két pályázó nyújtott be pályaművet. A
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 131. § b)
pontja alapján a Székesfehérvári Törvényszék
összbírói értekezlete 2021. május 21. napján – titkos
szavazás útján – a pályázókról véleményt
nyilvánított: a kinevezett pályázó elnyerte az
összbírói értekezlet többségi támogatását, míg a
másik pályázó azt nem nyerte el, az alábbiakra
tekintettel:

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Szombathelyi
Törvényszék
elnökhelyettesi
álláshelyére a 149.E/2021. (VI. 21.) OBHE
határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás
a Bírósági Közlöny 2021. évi 6. számában
közzétételre került.
A pályázatra két pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról a Bszi. 131. § b) pontja alapján a
Szombathelyi Törvényszék összbírói értekezlete
2021. szeptember 15. napján – titkos szavazás útján
– véleményt nyilvánított: az egyik pályázó az
összbírói értekezlet többségi támogatását elnyerte,
míg a másik pályázó azt nem nyerte el.

Az összbírói értekezletről készült jegyzőkönyv
(2021.El.VI.A.3/2/3/4.) szerint a levezető elnök
megállapította, hogy a törvényszék 79 bírájából 78
fő van jelen, erre tekintettel az összbírói értekezlet
határozatképes.
A levezető elnök a szavazás megkezdése előtt
részletesen tájékoztatta az összbírói értekezlet
résztvevőit a szavazás menetéről és a szavazatok
érvényességi feltételeiről.

A pályázókat 2021. október 14. napján a Bszi. 132. §
(1) bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Pup Csilla 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 Szombathelyi
Törvényszék elnökhelyettesévé kineveztem.

A szavazást követően az összbírói értekezlet által –
többségi támogatással, egy tartózkodás mellett –
megválasztott szavazatszámláló bizottság azt
állapította meg, hogy érvénytelen szavazat nem volt,
a leadott érvényes szavazatok száma 78 db, az
alábbi megoszlás szerint:
a kinevezett pályázó 41 db „támogatom”,
32 db „nem támogatom” és 1 db
„tartózkodom” szavazatot kapott,
a másik pályázó 39 db „támogatom”, 30 db
„nem támogatom” és 4 db „tartózkodom”
szavazatot kapott.

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

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.

273.E/2021. (X. 26.) OBHE számú határozat
a Székesfehérvári Törvényszék elnökének
kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdésére
figyelemmel dr. Turcsánné dr. Molnár Katalint, a
Székesfehérvári Törvényszék elnökét a 2021.

A pályázókról való véleménynyilvánítás során a
többségi
támogatás
megszerzéséhez
az
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értekezleten jelenlévő, szavazásra jogosult bírók
által leadott szavazatok többségének támogatását
kell elnyerni, a leadott szavazatok számába ugyanis
– értelemszerűen, a szavak köznapi jelentése szerint
– valamennyi a szavazás során leadott szavazat
beletartozik
azok
tartalmától,
illetve
érvényességétől függetlenül. Jelen esetben tehát
legalább 40 db (78/2+1) támogató szavazat
elnyerése volt szükséges a többségi támogatás
megszerzéséhez, amely feltétel csak a kinevezett
pályázó esetében teljesült.

276.E/2021. (X. 28.) 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. Gregorits Eriket, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bíráját, 2021. december 1. napjától
2022. november 30. napjáig tartó határozott
időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba bírói
munkakörbe beosztom.

A pályázók meghallgatása 2021. július 13. napján a
Bszi. 132. § (1) bekezdésére figyelemmel
megtörtént.
Figyelemmel arra, hogy dr. Turcsánné dr. Molnár
Katalin 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
Székesfehérvári
Törvényszék
elnökévé
kineveztem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

A Fővárosi Ítélőtábla Elnökének döntései
A Fővárosi Ítélőtábla Elnöke kinevezte
Véghné
dr.
Szabó
Zsuzsanna
ítélőtáblai
tanácselnököt 2021. október 15. napjától 2027.
október 14. napjáig terjedő határozott időtartamra
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának
kollégiumvezető-helyettesévé,

274.E/2021. (X. 26.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

dr. Buglyó Gabriella Éva és dr. Pusztai Anita
ítélőtáblai bírákat 2021. október 15. napjától
határozatlan időtartamra a Fővárosi Ítélőtábla
Polgári
Kollégiuma
gazdasági
szakágának
tanácselnökévé,

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. Hirtling
Ibolyának, a Siófoki Járásbíróság bírájának a
Fővárosi Törvényszékre történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2021. november 1. napjától
2022. január 31. napjáig meghosszabbítom.

dr. Darákné dr. Nagy Szilvia ítélőtáblai bírót 2021.
október 15. napjától határozatlan időtartamra a
Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma polgári
szakágának tanácselnökévé.

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

A Budapest Környéki Törvényszék
Elnökének döntése
A Budapest
kinevezte

Környéki

Törvényszék

Elnöke

dr. Pesti Zsuzsanna Esztert, a törvényszék
csoportvezető bíráját 2021. október 1. napjától
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határozatlan időtartamra a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökévé.

A Zalaegerszegi Törvényszék Elnökének
döntése
A Zalaegerszegi Törvényszék Elnöke kinevezte

A Fővárosi Törvényszék Elnökének
döntései

dr. Béres Juditot, a Zalaegerszegi Járásbíróság
bíráját 2021. november 1. napjától 2027. október
31. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Zalaegerszegi Járásbíróság elnökhelyettesévé.

A Fővárosi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Nyujtó Katalint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
B.II. Csoportjának csoportvezető-helyettes bíráját
2021. október 15. napjától 2027. október 14. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Pesti Központi
Kerületi Bíróság B.II. Csoportjánál csoportvezető
bíróvá,

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

A Szombathelyi Törvényszék Elnökének
döntése

dr. Boda Gábor Jánost, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját 2021. október 1. napjától 2027.
szeptember 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Pesti Központi Kerületi Bíróság P.V.
Csoportjánál csoportvezető bíróvá.

A Szombathelyi Törvényszék elnöke a Szombathelyi
Járásbíróság elnöki álláshelyének (21. számú)
betöltésére
kiírt
pályázatot
a
bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény
133.
§
(1)
bekezdése
alapján
eredménytelenné nyilvánította.

A Kaposvári Törvényszék Elnökének
döntése
A Kaposvári Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Ipoly Róbert, törvényszéki bírót 2021. október 1.
napjától 2027. szeptember 30. napjáig terjedő
határozott időtartamra a Kaposvári Törvényszék
polgári csoportvezetőjévé.

A Miskolci Törvényszék Elnökének döntése
A Miskolci Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Varga Zsoltot, a Szikszói Járásbíróság bíráját
2021. november 1. napjától 2027. október 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Szerencsi
Járásbíróság elnökévé.

A Szolnoki Törvényszék Elnökének döntése
A Szolnoki Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Tolnai Esztert, a Szolnoki Járásbíróság bíráját
2021. október 15. napjától 2027. október 14.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Szolnoki
Járásbíróság Szabálysértési Csoportja büntető
ügyszakos csoportvezetőjévé.
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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:
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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.
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

267.E/2021. (X. 22.) OBHE határozat
a Kecskeméti Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

266.E/2021. (X. 22.) OBHE határozat
a Debreceni Ítélőtábla elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Kecskeméti
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.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Debreceni
Ítélőtábla 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 határideje:
november 30. napja 16.00 óra.

A pályázat beérkezésének határideje:
november 30. napja 16.00 óra.

2021.

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

2021.

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

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

268.E/2021. (X. 22.) OBHE határozat
a Pécsi Törvényszék Közigazgatási
Kollégium kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Pécsi
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiuma
kollégiumvezetői tisztségére pályázatot hirdet.
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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
közigazgatási 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.

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 vagy gazdasági vagy munkaügyi bírói
gyakorlat és a civilisztika területén végzett
kiemelkedő szakmai tevékenység.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A pályázat beérkezésének határideje:
november 30. napja 16.00 óra.

2021.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
november 30. napja 16.00 óra.

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

A Kúria elnöke által kiírt pályázatok

Pályázat a Kúria büntető ügyszakos
tanácselnöki (37. számú) álláshelyének
betöltésére

269.E/2021. (X. 22.) OBHE határozat
a Székesfehérvári Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégium
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
Az elbírálás során előnyt jelent a büntető
fellebbviteli ítélkezési, valamint a Kúrián szerzett
igazgatási és szakmai vezetői tapasztalat.

Az
Országos
Bírósági
Hivatal
elnöke
a
Székesfehérvári Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi 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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e
a
vezetői
kinevezési
feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
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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.

Pályázat a Kúria büntető ügyszakos
tanácselnöki (40. számú) álláshelyének
betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
Az elbírálás során előnyt jelent a büntető
fellebbviteli ítélkezési, valamint a Kúrián szerzett
igazgatási és szakmai vezetői tapasztalat.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 22. 14.00 óra

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.

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

Pályázat a Kúria közigazgatási ügyszakos
tanácselnöki (39. számú) álláshelyének
betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
Az elbírálás során előnyt jelent az 5 évet
meghaladó közszolgálati-, társadalombiztosítási
kúriai ítélkezési gyakorlat.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 22. 14.00 óra

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.

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

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke által kiírt pályázat

Pályázat a Budapest Környéki Törvényszék
Gazdasági Kollégium tanácselnöki (47.
számú) álláshelyének betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 22. 14.00 óra

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

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,
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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.

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 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 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. december 6. napja.
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkárság
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-197.)

A Fővárosi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság polgári ügyszakos csoportvezető
(301. számú) álláshelyének betöltésére

A pályázat beadásának helye:
2021. december 6. napja.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

−
−
−
−
−

Pályázat a Gyulai Törvényszék civilisztikai
kollégiumvezető-helyettesi (5. számú)
álláshely betöltésére

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 30. 16.00 óra

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

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

A Győri Törvényszék elnöke által kiírt
pályázat

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

Pályázat a Csornai Járásbíróság elnöki (63.
számú) álláshely betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának, valamint a bírósági
igazgatásban
szerzett
tapasztalatnak
van
jelentősége.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművet.
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),

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

-

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 beérkezésének határideje:
2022. január 14. 13.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Győri Törvényszék Elnöki Titkársága (9021 Győr,
Szent István u. 6.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 10. 15.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Székesfehérvári
Törvényszék
Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.)

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
által kiírt pályázatok

Elnöke

(8000

Pályázat a Székesfehérvári Törvényszék
polgári ügyszakos tanácselnöki (16. számú)
álláshelyének betöltésére

Pályázat a Székesfehérvári Járásbíróság
polgári ügyszakos csoportvezető (32.
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.

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

Pályázat a Székesfehérvári Járásbíróság
büntető ügyszakos csoportvezető (33.
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),
− 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 beadásának helye:
2022. január 10. 15.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Székesfehérvári
Törvényszék
Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.)

Elnöke

(8000
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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 beadásának helye:
2022. január 10. 15.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Székesfehérvári
Törvényszék
Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.)

Elnöke

(8000

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
által kiírt pályázatok

Pályázat a Szombathelyi Járásbíróság
elnöki (21. számú) álláshely betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. november 20. napja.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat beadásának helye:
Szombathelyi Törvényszék Elnöki
(Szombathely, Szily János u. 7.)

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.

Titkársága

Pályázat a Szombathelyi Járásbíróság
elnökhelyettesi (25. 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
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 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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművet.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
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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. december 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szombathelyi Törvényszék Elnöki
(Szombathely, Szily János u. 7.)

Titkársága

KÖZLEMÉNYEK

Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Dr. Balla Lajosnak, a Debreceni Ítélőtábla
nyugalmazott elnökének az AB 203756 számú bírói,
Gesztesi Diána Editnek, a BA 178923 számú
igazságügyi alkalmazotti,
Gyenes Noéminek, a Szekszárdi Törvényszék
tisztviselőjének a BA 191006 számú igazságügyi
alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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