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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
1. adatvédelmi szempontból védett helyiség: azon
helyiség, ahol az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény szerinti személyes adatot, közérdekű
adatot, továbbá a bírósági eljárás során keletkezett,
felhasznált adatot kezelnek vagy tárolnak;
2. alternatív útvonal: a fogvatartott vagy a
különleges bánásmódot igénylő személyek számára
az épületben közlekedésre kijelölt olyan útvonal,
ahol az útvonal használata térben vagy időben
elkülönül, valamint a belépés iránya és jogosultsága
ellenőrzött;
3. beruházás: az épület rendeltetésszerű
használatbavétele érdekében végzett tevékenység
(szállítás, alapozás, üzembe helyezés); a fizikai
védelem körébe tartozó tárgyi eszköz beszerzése,
létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása,
üzembe helyezése; továbbá mindaz a tevékenység,
amely az épület vagy fizikai védelem körébe tartozó
tárgyi eszköz beszerzéséhez, kialakításához,
átalakításához, átépítéséhez hozzákapcsolható
(ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást,
a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a
meglévő épület, fizikai védelem körébe tartozó
tárgyi
eszköz
bővítését,
rendeltetésének
megváltoztatását, átalakítását, élettartamának,
teljesítőképességének
közvetlen
növelését
eredményező tevékenység is, az előbbiekben
felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható
egyéb tevékenységekkel együtt;
4. foglalkoztatott: az adott bírósággal szolgálati
jogviszonyban álló bíró, igazságügyi alkalmazott,
ideértve a kirendeléssel, megbízási szerződéssel
foglalkoztatottat is;
5. kényszerútvonal: az épületben irányított
közlekedésre kijelölt útvonal;
6. komplex biztonságtechnikai rendszer: az
elektronikai és mechanikai védelmet biztosító
rendszerek összessége;
7. közbiztonságra veszélyt jelentő tárgy: a
közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről
szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
Mellékletében felsorolt eszközök;
8. MABISZ Ajánlás: a Magyar Biztosítók
Szövetségének Betöréses lopás- és rablásbiztosítás
technikai feltételei című ajánlása, mely elérhető a
http://www.pluto.hu/_A/A2.html# honlapon;
9. minősített adatok tárolására szolgáló helyiség:
olyan helyiség, ahol a minősített adat védelméről
szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerinti
adatok nyílt vagy zárt tárolása történik;

SZABÁLYZAT
8/2021. (XI. 18.) OBH utasítás
a bírósági épületek fizikai védelmi
rendszereinek feltételeiről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 18. § (5) bekezdésében,
valamint a 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott
feladatkörömben
eljárva
a
következő normatív utasítást adom ki:
1. § A normatív utasítás (a továbbiakban: szabályzat)
célja - figyelemmel a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 18. § (5) bekezdésében foglalt
kötelezettségre - a bírósági épületek működéséhez
szükséges fizikai védelmi rendszerekkel szemben
támasztott követelmények rögzítése, így különösen
az elektronikai (behatolásjelző, beléptető rendszer,
tűzjelző rendszer, videó megfigyelőrendszer és
egyéb informatikai rendszerek) és mechanikai
(falazat, nyílászárók, zárak, rácsok) biztonsági
elemekre, továbbá az élőerős védelem körében
alkalmazott tárgyi eszközökre vonatkozó feltételek
meghatározása.
2. § (1) A szabályzat személyi hatálya az Országos
Bírósági Hivatallal (a továbbiakban: OBH), valamint
a Bszi. 16. § b)-d) pontjában meghatározott
bíróságokkal szolgálati jogviszonyban álló bírákra és
igazságügyi alkalmazottakra terjed ki.
(2) A szabályzat tárgyi hatálya a Bszi. 16. § b)-d)
pontjában
meghatározott
bíróságok
és
a
járásbíróság szervezeti egységeként működő
törvénykezési helyek elhelyezésére szolgáló
épületekre (a továbbiakban: épület) és azok
tartozékaira, valamint ezen épületek élőerős
védelme körébe alkalmazott tárgyi eszközökre
terjed ki.
(3) A 2022. január 1. napját követően kialakított
épületekben büntető- és szabálysértési ügyekben
tárgyalásra (ülésre, előkészítő ülésre, nyilvános
ülésre stb.), illetve személyes meghallgatásra akkor
kerülhet sor, ha az épület a szabályzatban
meghatározott tárgyi feltételeknek megfelel.
3. § E szabályzat alkalmazásában
8
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10. ügyfél: a bíróság által foglalkoztatottak körén
kívül álló személyek.

AJÁNLÁSOK

4. § A 2. § (2) bekezdésében meghatározott bírósági
épületek kialakítása során a Melléklet szerinti
elektronikai, mechanikai és az élőerős őrzés tárgyi
eszközeivel
szemben
támasztott
védelmi
követelményeket a beruházás tervezése során
figyelembe kell venni.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
5/2021. (XII. 6.) OBH elnöki ajánlása
a Kúriának, az ítélőtábláknak és a
törvényszékeknek az ellenőrzési
nyomvonalra vonatkozó szabályzatáról
szóló 9/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás
módosításáról

5. § A Mellékletben leírt ajánlásokat az építészeti
lehetőségekre figyelemmel kell alkalmazni.
6. § A Mellékletben leírtaktól eltérni a tervezés során
készített kockázatértékelés alapján lehet, oly
módon, hogy a bírósági épület és a személyek
védelmének biztonsági szintje ne csökkenjen.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában írt felhatalmazás alapján – figyelemmel a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletre – a következő ajánlást adom ki.

7. § A bírósági épületek biztonságának kialakításánál
figyelembe kell venni a vagyonvédelmi, a
tűzvédelmi, az adatvédelmi, az informatikai és
információbiztonság tárgyában közzétett törvények
és végrehajtási rendeleteik, valamint az országos
tűzvédelmi szabályzat (a továbbiakban: OTSZ), a
Tűzvédelmi irányelvek (a továbbiakban: TVMI), az EU
adatvédelmi irányelve (GDPR) tárgyában közzétett
szabályzatok és irányelvek, továbbá az OBH Elnöke
által közzétett informatikai biztonsági, adatvédelmi,
minősített adat kezelése tárgyában közzétett
szabályozóeszközök rendelkezéseit.

1. § A Kúriának, az ítélőtábláknak és a
törvényszékeknek az ellenőrzési nyomvonalra
vonatkozó szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 2.) OBH
elnöki
ajánlás
(a
továbbiakban:
Ajánlás)
Mellékletének 2. melléklete helyébe az 1. melléklet
lép.
2. § Az Ajánlás Mellékletének I. A szabályzat célja,
hatálya, alapelvei cím 3. Az ellenőrzési nyomvonalak
kialakítása és működése során érvényesítendő
alapelvek alcím (1) bekezdésében a „munkaköri
leírásnak”
szövegrész
helyébe
„munkaköri
leírásnak, illetve beosztásnak” szöveg lép.

8. § (1) Ez az utasítás 2022. január 1. napján lép
hatályba.
(2) Az utasítás rendelkezéseit azon bírósági
épületekre kell alkalmazni, amely épületek
tekintetében az épületberuházás megvalósítása
(kialakítása, átalakítása, átépítése) 2022. január 1.
napját követően kezdődik meg.
(3) Ezen utasításban az épületberuházás kezdetét
a tervezői árajánlat, ennek hiányában a kivitelezői
árajánlat bekérése jelenti.

3. § Az Ajánlás Melléklete III. Záró rendelkezések (1)
bekezdésében a „90” szövegrész helyébe a „30”
szöveg lép.
4. § Az Ajánlás Mellékletének 5. melléklete a 2.
melléklet szerint módosul.
5. § Hatályát veszti az Ajánlás Mellékletének az 5.
számú melléklete I. pont 9.5. sora és annak a) – g)
alsorai.

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

6. § (1) Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
(2) Ez az ajánlás a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

A szabályzat melléklete külön dokumentumban
található

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
Az ajánlás melléklete külön dokumentumban
található.
9
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2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
november 1. napjától az alábbiak szerint
módosítom a Veszprémi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 93.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 2. és 3. pontját:

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
6/2021. (XII. 6.) OBH elnöki ajánlása
a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek
közbeszerzéseire és beszerzéseire
vonatkozó szabályzatról

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1 vezető: 18 fő
2.6 középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 136 fő
fizikai dolgozó: 56 fő

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kúria, az
ítélőtáblák és a törvényszékek beszerzéseire,
közbeszerzéseire vonatkozóan az alábbi ajánlást
adom ki:

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
264 fő
3. A Veszprémi Törvényszék engedélyezett létszáma
351 fő.

1.

A bíróságok közbeszerzési és beszerzési
szabályzatának mintáját az ajánlás melléklete
tartalmazza.
2. Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
3. Hatályát veszti a Kúria, az ítélőtáblák és a
törvényszékek
beszerzéseire
vonatkozó
szabályzatról szóló 3/2017. (VII.21.) OBH elnöki
ajánlás.

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

81.SZ/2021. (XI. 8.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék területén egy
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki,
továbbá három fizikai dolgozói álláshely
rendszeresítéséről; egy bírósági ügyintézői
álláshely vezetői álláshellyé, valamint egy
bírósági ügyintézői álláshely középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshellyé
alakításáról 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
Az ajánlás melléklete külön dokumentumban
található.

HATÁROZATOK

80.SZ/2021. (XI. 8.) OBHE határozat
a Veszprémi Törvényszék területén egy
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshely vezetői álláshellyé alakításáról, 3
fizikai dolgozói álláshely
rendszeresítéséről és a Veszprémi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 93.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján 2021. november 1jei hatállyal a Győri Törvényszék területén egy
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki, továbbá
három fizikai dolgozói álláshelyet rendszeresítek;
egy bírósági ügyintézői álláshelyet vezetői
álláshellyé, valamint egy bírósági ügyintézői
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 Veszprémi
Törvényszék területén 2021. november 1-jei
hatállyal egy középfokú végzettségű tisztviselő,
írnoki álláshelyet vezetői álláshellyé alakítok át és
három fizikai dolgozói álláshelyet rendszeresítek.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
november 1. napjától az alábbiak szerint
módosítom a Győri Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 80.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 2. és 3. pontját:
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 19 fő
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2.5. bírósági ügyintéző: 18 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 151
fő
2.7. fizikai dolgozó: 51 fő

88.SZ/2021. (XI. 18.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék területén egy
törvényszéki elnökhelyettesi álláshely
törvényszéki bírói álláshellyé alakításáról
és a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 79.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat módosításáról

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
296 fő
3. A Győri Törvényszék engedélyezett létszáma
391 fő.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Fővárosi
Törvényszék területén 2021. november 15-ei
hatállyal egy törvényszéki elnökhelyettesi (33.
számú) álláshelyet törvényszéki bírói álláshellyé
alakítok át.

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

86.SZ/2021. (XI. 16.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék Szervezeti és
működési szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
november 15. napjától az alábbiak szerint
módosítom a Fővárosi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 79.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 1. pontját:

A Győri Törvényszék 2021.El.II.B.21/3. számon 2021.
október 29. napján benyújtott Szervezeti és
működési szabályzatának módosítását jóváhagyom.

1. Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.2. törvényszéki elnökhelyettes: 2 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 280 fő

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

A törvényszéki bírói létszám összesen (391 fő), a
bírói létszám mindösszesen (772 fő) és a Fővárosi
Törvényszék engedélyezett létszáma (2928 fő)
változatlan.

87.SZ/2021. (XI. 16.) OBHE határozat
a Veszprémi Törvényszék Szervezeti és
működési szabályzata jóváhagyásáról

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

A Veszprémi Törvényszék 2021. október 27. napján
benyújtott 2021.El.II.B.58. számú Szervezeti és
működési szabályzatát jóváhagyom.

89.SZ/2021. (XI. 22.) OBHE határozat
a Pesti Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 125. § (3) bekezdése alapján
a Pesti Központi Kerületi Bíróságot kijelölöm olyan
bírósággá, ahol a P. I. Csoportban két csoportvezetőhelyettes működik.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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90.SZ/2021. (XI. 24.) OBHE határozat
a Szekszárdi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről

93.SZ/2021. (XI. 29.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék területén egy
csoportvezető bírói álláshely
kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé
alakításáról és a Szegedi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
87.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Szegedi
Törvényszék területén 2021. december 1-jei
hatállyal egy csoportvezető bírói (5. számú)
álláshelyet kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé
alakítok át.

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

91.SZ/2021. (XI. 25.) OBHE határozat
a megválasztandó ülnökök számának
megállapításáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
december 1. napjától az alábbiak szerint
módosítom a Szegedi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 87.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 1. pontját:

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 Pesti Központi Kerületi Bíróságra soron
kívül megválasztandó ülnökök számát az alábbiak
szerint állapítom meg:

1. Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 2 fő
1.1.7. csoportvezető bíró: 2 fő
A törvényszéki bírói létszám összesen (55 fő), a
bírói létszám mindösszesen (111 fő) és a Szegedi
Törvényszék engedélyezett létszáma (462 fő)
változatlan.

8 fő, a Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő ülnök.

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

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

92.SZ/2021. (XI. 29.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

94.SZ/2021. (XI. 29.) OBHE határozat
a Szegedi 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
bírósággá,
ahol
a
Polgári
Kollégiumban
kollégiumvezető-helyettes működik.

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

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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95.SZ/2021. (XI. 29.) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék területén egy
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshely felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshellyé alakításáról és a Nyíregyházi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 85.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Nyíregyházi
Törvényszék területén 2021. december 1-jei
hatállyal egy középfokú végzettségű tisztviselő,
írnoki álláshelyet felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshellyé alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
december 1. napjától az alábbiak szerint
módosítom
a
Nyíregyházi
Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló 85.SZ/2020. (V. 15.)
OBHE határozat 2. pontját:
1.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 16 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok:
193 fő

Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
(364 fő) és a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett
létszáma (484 fő) változatlan.

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
90/2021. (XI. 3.) OBT határozat
a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek
közbeszerzéseire és beszerzéseire
vonatkozó szabályzatról szóló ajánlás
véleményezéséről

93/2021. (XI. 3.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
I. Az Országos Bírói Tanács a 124/2018. (XII. 5.) OBT
határozattal elfogadott a 23/2020. (III. 4.) OBT
határozattal módosított és a 45/2020. (III. 23.) OBT
határozattal egységes szerkezetben közzétett
Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül
helyezi.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a Kúria, az ítélőtáblák és a
törvényszékek közbeszerzéseire és beszerzéseire
vonatkozó szabályzatról szóló ajánlását támogatja.

II. Az Országos Bírói Tanács a Szervezeti és
Működési Szabályzatát elfogadja és közzéteszi.

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

„Az Országos Bírói Tanács Szervezeti és
Működési szabályzata
(Hatályos 2021. november 3-tól)

91/2021. (XI. 3.) OBT határozat
a bírósági épületek fizikai védelmi
rendszereinek feltételeiről szóló
szabályzat tervezet véleményezéséről

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 109.
§-ában kapott felhatalmazás alapján – annak
érdekében,
hogy
a
bíróságok
központi
igazgatásának felügyeleti testületeként a Bszi. 103.
§-ában meghatározott jogköreit szervezetileg
függetlenül és befolyásmentesen gyakorolhassa – a
következő Szervezeti és működési szabályzatot
fogadta el:

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a bírósági épületek fizikai védelmi
rendszereinek feltételeiről szóló szabályzata
tervezetét támogatja.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

I. fejezet
Általános rendelkezések

92/2021. (XI. 3.) OBT határozat
a Kúriának, az ítélőtábláknak és a
törvényszékeknek az ellenőrzési
nyomvonalra vonatkozó szabályzatáról
szóló 9/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás
módosításának véleményezéséről

1. § (1) A Szervezeti és működési szabályzat (a
továbbiakban: szabályzat) hatálya az Országos Bírói
Tanács (a továbbiakban: OBT) tagjára, az OBT tag
munkáját segítő igazságügyi alkalmazottra, az OBT
Iroda munkatársaira, a bizottság tevékenységében
résztvevőkre, a tanácskozási joggal résztvevőkre,
valamint az OBT ülésre meghívottakra, az OBT bíró
tagjai
és
póttagjai
jelölésének,
valamint
választásának részletes szabályai vonatkozásában
valamennyi bíróra terjed ki.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a Kúriának, az ítélőtábláknak és a
törvényszékeknek az ellenőrzési nyomvonalra
vonatkozó szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 2.) OBH
elnöki ajánlás módosítását támogatja.

(2) A szabályzat rendelkezéseit az OBT által
intézett valamennyi ügy, általa folytatott
eljárás, illetve ellátott tevékenység során
alkalmazni kell.

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

(3) A szabályzat jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában alkalmazandó.
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j)
II. fejezet
Az OBT működése

k)

2. § (1) Az OBT a feladat- és hatáskörét az elnök
vezetésével és a tagok részvételével, testületként
gyakorolja.

a beérkezett észrevételeket haladéktalanul
továbbítani kell a tagok, illetve a tanácskozási
joggal rendelkezők részére.
az OBT Iroda részére a tag szavazatát zárt
elektronikus rendszerben kell eljuttatni.

(4) Az OBT a szakszerű és hatékony működése
érdekében bizottságot hozhat létre.

(2) Az OBT a hatáskörébe tartozó ügyekben ülésen
határoz, azonban rendkívüli vagy azonnali
intézkedést igénylő esetben ülésen kívül,
elektronikus szavazással is határozhat.

(5) Az OBT működését a költségvetése biztosítja.
(6) A költségvetés felhasználásáról havonta
legfeljebb egy alkalommal, 300.000. Ft-ig az OBT
elnöke,
azt
meghaladó
gyakoriság
és
összegszerűség esetén az OBT dönt. Az OBT
elnöke a költségvetés felhasználásáról szóló
döntéséről haladéktalanul tájékoztatja az OBT
tagjait.

(3) Az ülésen kívüli határozathozatalra a rendkívüli
ülésre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen
alkalmazni azzal, hogy
a) a szavazást az OBT elnöke a tagok
egyharmadának kezdeményezése nélkül is – a
rendkívüli vagy azonnali intézkedést igénylő
körülmény megjelölésével – elrendelheti,
b) az
elektronikus
szavazás
során
a
határozatképességről
az elnök
akként
győződik meg, hogy a szavazást elrendelő
határozatot közlő elektronikus levélről való
tudomásszerzésről visszaigazolást kér és azt
számba veszi,
c) az elektronikus szavazást elrendelő határozat
közlésének legalább 8 órával meg kell előznie
a tiltakozás bejelentésére nyitva álló határidő
kezdetét,
d) a tiltakozás bejelentésére nyitva álló idő
kezdetét az elektronikus szavazást elrendelő
határozatban meg kell jelölni, az 2 óránál
kevesebb és 4 óránál több nem lehet,
e) a tiltakozás bejelentéséről, annak számáról és
eredményéről az elnök a tiltakozásra nyitva
álló
határidő
végén
haladéktalanul
tájékoztatja az OBT tagjait és a szavazás
megkezdését elrendeli,
f) a tagok legalább egyharmadának tiltakozása
esetén ülésen kívül határozat nem hozható,
g) a szavazás megkezdésének elrendelésekor az
elnök a határozatképességről akként győződik
meg, hogy az azt tartalmazó elektronikus
levélről
való
tudomásszerzésről
visszaigazolást kér,
h) a tagok és a tanácskozási joggal rendelkezők
részére a napirenden szereplő kérdést,
valamint az ahhoz kapcsolódó előterjesztést,
és mellékleteit, a határozati javaslatot,
továbbá
a
meghozott
határozatot
elektronikus úton kell továbbítani,
i) a tagok és tanácskozási joggal rendelkezők
részére észrevételeik megtételére legalább 3,
legfeljebb 8 napot biztosítani kell, ez rendkívül
indokolt esetben 1 napra csökkenthető,

Az OBT elnöke
3. § (1) Az OBT elnöke biztosítja az OBT jogainak
gyakorlását és kötelezettségeinek teljesítését,
valamint gondoskodik az OBT munkájának
megszervezéséről.
(2) Az OBT elnöke az (1) bekezdésben
meghatározott feladatai körében
a) képviseli az OBT-t az Országos Bírósági Hivatallal
(a továbbiakban: OBH), más állami szervekkel,
illetve társadalmi és egyéb szervezetekkel való
kapcsolatában
és
az
OBT
nevében
megállapodást köt;
b) képviseli az OBT-t a nemzetközi és az Európai
Uniós kapcsolatokban;
c) összehívja az OBT ülését;
d) vezeti az üléseket; engedélyezi a felszólalásokat,
ügyel a jogszabályok és más kötelező szabályok
betartására, valamint kihirdeti a szavazás
eredményét;
e) gondoskodik az OBT költségvetésének
előkészítéséről;
f) az OBT ülésén a tanácskozás rendjének
megtartása érdekében bármikor felszólalhat.
4. § (1) A leköszönő elnök tevékenységéről
beszámol az Országos Bírói Tanácsnak, a tisztségét
a hivatalba lépő elnöknek a folyamatban lévő
ügyekről szóló – (3) bekezdés szerinti – írásbeli
tájékoztatóval adja át, melyet egyidejűleg az OBT
tagjainak is megküld. A leköszönő elnök
beszámolóját az Országos Bírói Tanács a honlapján
közzéteszi.
(2) Az átadás-átvételi eljárást az elnöki tisztség
időtartamának lejártát megelőző 8 napon belüli
időpontban kell lefolytatni.
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elnöke erről az adott bíróság elnöke útján
gondoskodik. Az érintett személyt illetően az OBT
tag a munkáltatói jogkör gyakorlójával egyeztet.

(3) Az írásbeli tájékoztatónak tartalmaznia kell az
elnöki tisztség megszűnésekor folyamatban lévő
ügyek esetében a szükséges intézkedések
megtételére vonatkozó javaslatokat.

(2) A segítő igazságügyi alkalmazott nevét és
elérhetőségét az OBT tagnak az OBT Irodán be kell
jelentenie.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben írt rendelkezéseket kell
alkalmazni a megszűnt mandátumú OBT elnöke és
a megalakuló OBT elnöke közötti átadás-átvételi
eljárásra azzal, hogy azt az alakuló ülést követő 8
napon belüli időpontban kell lefolytatni.

Az OBT Iroda
10. § (1) Az OBT Iroda működési helye Budapest V.
kerület, Szalay utca 16. szám.

Az OBT tagja
(2) Az OBT adminisztratív feladatainak ellátását, az
OBT tagok munkájának segítését, az ügyiratok
kezelését, valamint az OBT működésének teljes
körű dokumentálását az OBT Iroda végzi. Az OBT
Iroda adminisztratív munkatársa által ellátandó
feladatokat az OBT elnöke határozza meg.

5. § (1) Az OBT tagja jogosult és köteles az OBT
munkájában részt venni, ideértve az OBT ülésén
való megjelenést is.
(2) Az OBT munkájában való részvétel akadályát az
OBT tag az elnöknek előzetesen köteles
bejelenteni.

(3) Az OBT Iroda adminisztratív munkatársait az
OBH
biztosítja,
illetve
gondoskodik
a
helyettesítésről.

(3) Az OBT tag az ülésről történő távolmaradása
esetén az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos
véleményét vagy álláspontját – az akadályközléssel
egyidejűleg – elektronikus úton az OBT elnökének
megküldheti, aki azt az ülésen ismerteti. A
távolmaradó OBT tag nem szavazhat.

(4) Az OBT Iroda elektronikus iktató és levelező
rendszerébe
valamennyi
tag
elektronikus
betekintésre jogosult. Az OBT elnökének
felhatalmazása nélkül az OBT tagja ügyintézésre
nem jogosult.

6. § Az OBT tagja az OBH elnökének kinevezési
jogkörébe tartozó kinevezését, megbízását, az
általa vállalt központi igazgatási feladatot, illetve
ilyen feladatként az OBH elnöke által létrehozott
kabinetben vagy hálózatban való részvételét az
OBT-nek késedelem nélkül bejelenti.

(5) Az OBT körbélyegzője: körben az OBT teljes neve
és székhelyének megjelölése.
Az OBT üléseinek helye
11. § (1) Az OBT az üléseit rendszerint a székhelyén
tartja.

7. § Az OBT tagjai az OBT rendelkezésére bocsátott
helyiségeket – a tevékenységükkel összefüggésben
– korlátozás nélkül, míg az OBH és a bíróságok
hivatali
helyiségeit
az
OBH
elnökének
rendelkezései szerint és az adott bíróság elnöke
által – a Bszi. 168. §-a alapján – kiadott szabályzat
szerint jogosultak használni.

(2) Az OBT az üléseit zárt láncú, kép és hang
közvetítését egyszerre lehetővé tevő elektronikus
hírközlő eszköz alkalmazásával (továbbiakban:
elektronikus ülés) is megtarthatja. Az ülés
elektronikus ülésként történő megtartását az OBT
elnöke - az ülést megelőzően legkevesebb 15
nappal – rendelheti el. Amennyiben az elrendelést
követően 2 napon belül az OBT tagjainak legalább
egyharmada az ülés elektronikus formában történő
megtartása ellen tiltakozik, az ülés megtartásának
módjáról az OBT 2 napon belül ülésen kívüli
elektronikus szavazással dönt. Ez esetben a
szavazás e módja ellen tiltakozásnak nincs helye.

8. § Az OBT tagját megválasztását követően – a
feladatellátásához – az OBT költségvetése terhére
az OBH elnökétől korlátlan internet- és telefonelőfizetéssel együtt új hordozható számítógép,
tablet, illetve mobiltelefon illeti meg.
Az OBT tag munkáját segítő igazságügyi
alkalmazott

Az OBT tagjainak legalább egyharmada - az ülést
megelőzően
legkevesebb
15
nappal
kezdeményezheti az ülés elektronikus ülésként
történő megtartását, mely esetben az ülés
elektronikus ülésként történő megtartásáról az

9. § (1) Az OBT tagja a feladatellátása
hatékonyságának biztosítása érdekében jogosult
elsősorban bírósági titkár vagy más igazságügyi
alkalmazott segítségét igénybe venni. Az OBH
16
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OBT 2 napon belül ülésen kívüli elektronikus
szavazással dönt. Ez esetben a szavazás e módja
ellen tiltakozásnak nincs helye.

javaslatot, előkészítő anyagot vagy feljegyzést (a
továbbiakban: előterjesztés) az OBT elnöke – az
OBT Iroda közreműködésével – legalább 8 nappal
az ülés előtt bocsátja a tagok és a meghívottak
rendelkezésére. A személyi kérdésekre vonatkozó
irat csak az OBT tagjai részére küldhető meg.

(3) Az OBT elektronikus üléseire az elektronikus
ülés
jellegére
vonatkozó
eltérésekkel,
értelemszerűen az OBT üléseire vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.

(3) A napirendi javaslat alapjául szolgáló
előterjesztések az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján az
előterjesztések elfogadásáig nem nyilvánosak,
mely tényt az előterjesztéseken és az ahhoz
kapcsolódó valamennyi okiraton az OBT elnökének
fel kell tüntetnie.

(4) A székhelyen kívüli helyszín biztosításáról az
OBH elnöke gondoskodik az OBH hivatali
helyiségében vagy a bíróság épületében. Ezt az
igényt az üléstervben, de legkésőbb az ülést
megelőzően 15 nappal az OBT elnöke bejelenti.
Az OBT ülésezési rendje

(4) Az ülést megelőző 8 napon belül érkezett
kezdeményezést és előterjesztést az OBT elnöke az
ügyrendi bizottság döntéséről szóló tájékoztatással
együtt abban az esetben küldi meg a (2)
bekezdésben meghatározott határidő figyelmen
kívül hagyásával az OBT tagok és a tanácskozási
joggal résztvevők részére, ha az ügyrendi bizottság
a
kezdeményezés
vagy
az
előterjesztés
haladéktalan napirendre vételét támogatja.

12. § (1) Az OBT az ülésterve szerint ülésezik,
amelytől eseti határozatával eltérhet.
(2) Az üléstervet az OBT elnöke az OBT tagok
javaslataira figyelemmel terjeszti az OBT elé.
(3) Az üléstervet lehetőség szerint úgy kell
összeállítani, hogy az OBT minden hónap első
szerdáján rendes ülést tartson.

(5) A Kúria teljes ülése, illetve az ítélőtábla vagy a
törvényszék
összbírói
értekezlete
által
kezdeményezett, az OBT feladatkörébe tartozó
kérdésnek az OBT napirendjére vételéről és az OBT
általi megtárgyalásáról az OBT-nek a következő
ülésén kell határoznia.

(4) Az OBT ülése a bíróságok hivatali idejétől eltérő
időpontban is megtartható.
Az OBT ülése
13. § (1) Az OBT ülésén a jegyzőkönyvvezetőt az ülés
előtt az OBT Iroda munkatársai vagy az OBT
munkáját segítő igazságügyi alkalmazottak közül az
OBT elnöke jelöli ki.

(6) Ha az OBT nem veszi napirendre a teljes ülés
vagy az összbírói értekezlet által kezdeményezett
kérdést, akkor a határozatának az elutasítás
ténybeli és jogi indokait is meg kell adnia.

(2) Az OBT-nek a zárt ülést elrendelő határozatában
meg kell jelölnie a nyilvánosság kizárásának
törvényi okát és határoznia kell a tanácskozási
joggal
rendelkezők
részvételi
jogáról.
A
tanácskozási joggal rendelkezők között a részvétel
biztosítása tekintetében nem tehető különbség.

(7) Az ülés összehívásakor annak napirendjét az
OBT elnökének intézkedése alapján az OBT
hivatalos honlapján közzé kell tenni.
Az OBT rendkívüli ülésének összehívása és
napirendje

(3) Az OBT ülésen meghallgatott személyiségi
jogainak védelme érdekében zárt ülés csak az
érintett kérelmére rendelhető el.

15. § (1) Rendkívüli ülést kell összehívni – a
napirendre javasolt ügy, a rendkívüli ülés oka és
célja megjelölésével – ha azt az OBT tagjainak
egyharmada kezdeményezi az OBT elnökénél.

Az OBT rendes ülésének összehívása és
napirendje
14. § (1) Az OBT ülését a kitűzött időpont és a
napirend meghatározásával írásban, elektronikus
úton kiküldött meghívó útján kell összehívni.

(2) A rendkívüli ülést a kezdeményezés
benyújtásától
számított
15
napon
belüli,
haladéktalan intézkedést igénylő esetben 5 napon
belüli időpontra kell összehívni.

(2) A meghívó mellékleteként a napirendi
pontokhoz
kapcsolódó
határozat-tervezetet,

(3) Soron kívüli döntéshozatal szükségessége
esetén az OBT elnöke a rendkívüli ülést erre
17
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irányuló
kezdeményezés
hiányában
is
összehívhatja a napirendre javasolt ügynek,
valamint a rendkívüli ülés okának és céljának
megjelölésével.

követően az OBT elnöke rendeli el. Egyéb
kérdésben az OBT nem sorszámozott döntést hoz.
(2) Az OBT a határozatát – a (4) bekezdésben írt eset
kivételével – nyílt szavazással hozza. A tagok által
leadott szavazatokat az OBT elnöke számolja össze
és rögzíti a jegyzőkönyvben.

(4) A rendkívüli ülésre egyébként a rendes ülésre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Az OBT határozatképessége és ülésének
vezetése

(3) Név szerinti szavazással hozza meg az OBT a
határozatát
az
ülésen
jelenlévő
tagok
egyharmadának indítványára.

16. § (1) Az ülés megnyitása után az OBT elnöke
megállapítja az ülés határozatképességét és azt az
ülés tartama alatt folyamatosan ellenőrzi.

(4) Titkos szavazással hozza meg az OBT a
határozatát, amennyiben ezt – bármely OBT tag
indítványa alapján – az OBT elrendeli. Titkos
szavazáshoz név nélküli szavazólapot kell
használni. A szavazólapokat az OBT Iroda a
jegyzőkönyv mellékleteként, a határozat számával
jelölten elzárva őrzi.

(2) Amennyiben az ülés nem határozatképes, az
OBT elnöke megkísérli a határozatképesség
helyreállítását, ennek eredménytelensége esetén
az ülést el kell halasztania.
(3) Az ülés napirendjének elfogadását követően az
OBT elnöke a napirendi pontok OBT által elfogadott
sorrendjében vezeti le az ülést.

(5) Az OBT a 14. § (6) bekezdés szerinti kérdésben
és a Bszi. 103. § (3) bekezdésében meghatározott
személyzeti ügyekben hozott határozatát indokolni
köteles.

(4) A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést
az OBT elnöke, az arra kijelölt OBT tag vagy a
bizottság elnöke adja elő, az ahhoz érkezett írásbeli
észrevételekkel együtt.

(6) Az OBT a határozatában az OBH elnökét
határidő meghatározásával hívja fel tájékoztatásra,
adatszolgáltatásra, az észrevételei vagy álláspontja
kifejtésére.

(5) Az OBT elnöke az előterjesztést az előadását
követően vitára bocsátja.

(7) Ha az OBH elnöke a felhívásnak a megadott
határidőn belül nem tesz eleget, vagy nem kéri a
határidő meghosszabbítását, úgy az OBT
határozata ezt a tényt is tartalmazza.

(6) A vitára bocsátást megelőzően az OBT – az
ügyrendi
bizottság
javaslata
alapján
–
meghatározhatja a vita időtartamát és a
hozzászólások időkeretét. Az időkeret túllépésekor
az OBT elnöke a hozzászólótól megvonhatja a szót.

(8) Az OBT – kivételesen indokolt esetben – egy
alkalommal engedélyezheti a határozatában előírt
határidő meghosszabbítását.

(7) A vitát az OBT elnöke zárja le, azt megelőzően
azonban az előterjesztő előadhatja a vita során
elhangzottakkal kapcsolatos álláspontját.

(9) Az OBT az előterjesztésről a határozati javaslat
lényegét érintő módosítás esetén halaszthatatlan
esetben az ülésen dönt vagy a módosított
előterjesztést a következő ülésen napirendre tűzi.

Eseti szakértő
17. § (1) Az OBT ülésén eseti szakértőnek kizárólag
azt a személyt lehet tekinteni, aki valamely
szakkérdésben különleges ismerettel rendelkezik.

(10) Az OBT határozatairól indokolt esetben az
érintetteket közvetlenül értesíti.
Az OBT ülés jegyzőkönyve és összefoglalója

(2) Az OBT az adott napirend tárgyalása során dönt
arról, hogy valamely kérdést szakkérdésnek tekint.

19. § (1) Az OBT üléséről a kijelölt
jegyzőkönyvvezető
és
az
OBT
Iroda
közreműködésével
jegyzőkönyv,
illetve
hangfelvétel készül. A jegyzőkönyvet az OBT elnöke
és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

Határozathozatal, határozat és közzététel
18. § (1) Az OBT sorszámozott határozatot hoz,
amennyiben a hatáskörébe tartozó ügyben készült
előterjesztésről határoz. A szavazást a vita lezárását
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(2) A hangfelvételt az OBT Iroda – az ülés
időpontjának megjelölésével – egy évig köteles
megőrizni.

javaslattevő, tanácsadó és véleményező feladat
ellátására – állandó vagy eseti – bizottságot hozhat
létre.

(3) Az OBT ülésről készült összefoglaló szövegét az
ülés berekesztését megelőzően az OBT elnöke
terjeszti elő.

(2) A bizottság létesítéséről írásbeli
előterjesztés alapján kell határozni.
A határozatnak tartalmaznia kell a
bizottság
a) nevét,
b) tevékenységének célját,
c) feladatát,
d) az eseti bizottság megbízatásának időtartamát,
e) az elnökét és tagjait.

A sajtótájékoztatás rendje
20. § (1) Az OBT tevékenységéről az OBT elnöke,
vagy a kijelölt sajtószóvivő – az OBT által előzetesen
meghatározott
keretek
között
–
jogosult
sajtótájékoztatást adni.
(2) Az OBT elnöke más OBT tagot is kijelölhet az (1)
bekezdés szerinti sajtótájékoztatásra.

(3) Az eseti bizottság megbízatásának időtartamát
az OBT határozatával módosíthatja.

(3) Az OBT elnöke köteles gondoskodni az OBT
működésével összefüggő sajtótájékoztatásról,
mely során biztosítja a sajtóanyagok közzétételét az
OBT honlapján.

(4) Az OBT ülés és a napirendi javaslat előkészítését
az állandó bizottságként működő ügyrendi
bizottság végzi. Az ügyrendi bizottság tagja az
elnök, az elnökhelyettes, valamint egy erre kijelölt
OBT tag.

21. § (1) Az OBT a 20. § (3) bekezdésében írt
kötelezettségének teljes körű teljesítése érdekében
önálló honlapot működtet. A honlap webcíme:
orszagosbiroitanacs.hu

A bizottság összetétele
24. § (1) A bizottság tagja lehet
a) az OBT bizottságba delegált tagja,
b) az OBT által felkért bíró vagy nyugalmazott bíró,
illetve
igazságügyi
alkalmazott
vagy
nyugalmazott igazságügyi alkalmazott,
c) az OBT felkérése alapján valamely bíróság
elnöke által kijelölt bíró vagy igazságügyi
alkalmazott,
d) az OBT által felkért bírói vagy igazságügyi
alkalmazotti érdekképviseleti szerv képviselője.

(2) Az OBT honlapjának szerkezetét és tartalmát az
OBT határozza meg. Az OBT elnöke és az OBT
elnökének írásbeli rendelkezése alapján az OBT
Iroda munkatársa a felülethez – rendszergazdai
jogosultságokkal – korlátozás nélkül hozzáférhet.
(3) A honlapra megjelentetés céljából tartalmakat
kizárólag az OBT döntése vagy az OBT elnökének –
jogszabály által meghatározott körben gyakorolt –
írásbeli rendelkezése alapján, az abban foglaltaknak
megfelelően lehet feltölteni, illetve eltávolítani.
A kötelező közzététel rendje

(2) A bizottság elnökének és tagjainak az (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott felkéréséről
egyidejűleg tájékoztatni kell a felkért bíró vagy
igazságügyi alkalmazott munkáltatóját.

22. § Az OBT honlapján – a 14. § (7) bekezdésében
meghatározottakon túl – az OBT elnökének
intézkedése alapján haladéktalanul közzé kell tenni
a Bszi. 108. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott közérdekű adatokat.

25. § (1) A 24. § (1) bekezdés a)-d) pontjában
meghatározott felkértnek a felkérést írásban vagy
jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozattal kell elfogadnia,
mely nyilatkozatát bármikor indokolás nélkül
visszavonhatja.

III. fejezet

(2) A bizottság tagjainak nyilvántartását az OBT
Iroda vezeti.

Az OBT bizottsága
A bizottságok általános szabályai

(3) Az elnök és a tag felkérését az OBT bármikor,
indokolás nélkül visszavonhatja.

23. § (1) Az OBT a Bszi. 103. §-ában meghatározott
jogkörei gyakorlása érdekében döntéselőkészítő,
illetve ehhez kapcsolódóan vizsgáló, elemző,

26. § (1) Ha a bizottság feladatának ellátásához
különleges szakértelem szükséges, az OBT a
létesítő határozatban, vagy a bizottság saját
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hatáskörben, megfelelő szakismerettel rendelkező
szakértőt kérhet fel véleménynyilvánításra, mellyel
egyidejűleg titoktartási nyilatkozat tételét is
előírhatja.

A bizottság előterjesztése
31. § Az elnök az OBT által meghatározott
időpontban,
illetve
az
eseti
bizottság
megbízatásának leteltekor a feladat teljesítéséről
az OBT részére előterjesztést készít, amely
tartalmazza
a) a bizottság által elvégzett tevékenységet,
b) a bizottság ténybeli és jogi megállapításait,
c) annak bemutatását, hogy a bizottság a b) pont
szerinti megállapításait milyen indokokra
alapította,
d) bizottság javaslatát az OBT határozatra.

(2) A szakértő felkérését az (1) bekezdésben
meghatározott kezdeményező bármikor, indokolás
nélkül visszavonhatja.
A bizottság működése
27. § (1) A bizottság a tevékenységét ülésen, vagy
azon kívül, az elnök vezetésével, a tagok és a
szakértők részvételével, testületként gyakorolja.

32. § Ha a bizottság a tevékenysége során észleli,
hogy jogszabályalkotás vagy módosítás, illetve
közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadása vagy
módosítása szükséges, akkor ezt az előterjesztés
tartalmazza.

(2) A bizottság a döntéseit szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt.
28. § (1) A bizottság ülését az elnök készíti elő és
hívja össze.

A bizottság működésének feltételei

(2) Az OBT, illetve a bizottság tagjainak
egyharmada, de legalább két fő, az elnöknél – a
javasolt
napirend
megjelölésével
–
kezdeményezheti soron kívüli ülés összehívását. A
kezdeményezés alapján az elnök az ülést soron
kívül köteles összehívni.

33. § A bizottság működésének tárgyi és technikai
feltételeit az OBT költségvetéséből kell biztosítani.
A bizottság tagjának jogosultságai
34. § A bizottság tagjának az üléseken való
megjelenésével kapcsolatban felmerült költségét
meg kell téríteni. A bizottság tagjainak – kivéve az
OBT tagokat – és a szakértőnek a díjazásáról az OBT
esetenként külön határoz.

29. § (1) A bizottság ülését az elnök vezeti.
(2) Az elnök engedélyezi a felszólalásokat,
lebonyolítja a szavazást, megállapítja a bizottság
határozatát.

IV. fejezet

(3) Az elnököt akadályoztatása esetén az általa
kijelölt tag teljes jogkörrel helyettesíti.

Az OBT bíró tagjai és póttagjai jelölésének,
valamint választásának részletes szabályai

Az emlékeztető

A küldöttek jelölése

30. § (1) Az ülésről és az ülésen kívüli döntésről az
OBT bizottságba delegált tagját segítő igazságügyi
alkalmazott – a tanácskozás lényegét és a
határozatokat magában foglaló – emlékeztetőt
készít, melyben a kisebbségben maradó tagok
véleményét is rögzíti.

35. § (1) A küldöttek személyére bármely bíró
írásban tehet javaslatot a szolgálati helye szerinti
a) törvényszék elnökénél a törvényszék és az adott
törvényszéken belül működő járásbíróság,
b) ítélőtábla elnökénél az ítélőtábla, valamint
c) a Kúria elnökénél a Kúria bírái közül.

(2) Az emlékeztető a tagok részére kiadott
feladatokat és azok határidejét, valamint a tagok
által ellátott feladatokat is rögzíti.

(2) A Kúriára, az OBH-ba, továbbá az Igazságügyi
Minisztériumba beosztott bíró a beosztását
közvetlenül megelőző szolgálati helye szerinti
bíróság elnökénél tehet javaslatot a beosztását
közvetlenül megelőző szolgálati helye szerinti
törvényszék, valamint az adott törvényszéken belül
működő járásbíróság bírái, ítélőtábla bírái közül.

(3) Az emlékeztetőt a tagoknak és az OBT Irodának
– az elkészültét követően haladéktalanul –
elektronikus úton kell megküldeni.

(3) A bíró javaslattételi
korlátozható. Ilyennek kell
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rendelkezést, amelyik azt írja elő, hogy a jelölést
valamelyik szervezeti egység, csoport vagy bírói
testület döntésének kell megelőznie.

A küldöttválasztó összbírói értekezlet
jegyzőkönyve
40. § (1) A küldöttválasztó összbírói értekezletről
jegyzőkönyvet kell készíteni.

36. § (1) A javaslat megtételére legkésőbb a
küldöttválasztó összbírói értekezlet vagy teljes ülés
(továbbiakban: küldöttválasztó összbírói értekezlet)
napját megelőző 6. napon kerülhet sor.

(2) A levezető elnök javaslatára az értekezlet – a
küldöttnek
nem
javasolt
bírák
közül
–
jegyzőkönyvvezetőt és 2 jegyzőkönyv-hitelesítőt
választ.

(2) A javaslatot tevő bíró a javaslatáról írásban
haladéktalanul tájékoztatja a javasolt bírót,
valamint a 35. § (1) és (2) bekezdése szerinti bíróság
elnökét.

(3) A küldöttválasztó jegyzőkönyv 1 példányát a
bíróság
elnöke
az
elkészültét
követően
haladéktalanul köteles megküldeni az OBH
elnökének.

(3) A javasolt bíró – a (2) bekezdés szerinti
értesítését követően – legkésőbb az értekezlet előtt
5 nappal, írásban, a Pp. 325. § (1) bekezdése szerinti
teljes bizonyító erejű magánokiratban köteles
nyilatkozni a küldötté jelölés elfogadásáról, illetve a
Bszi. 90. § (2) bekezdés a)-g) pontjában írt kizáró
okok ismeretéről és esetleges fennállásáról (1. sz.
melléklet).

A küldöttválasztó összbírói értekezlet
határozatképessége
41. § (1) A küldöttválasztó összbírói értekezlet akkor
határozatképes, ha azon a bírák több mint a fele
részt vesz, melyet a levezető elnök a bírák által
aláírt jelenléti ív alapján állapít meg.

37. § (1) A javasolt bíró az elfogadó nyilatkozatát és
a szakmai önéletrajzát elektronikus úton is köteles
eljuttatni a 35.§-ban meghatározott bíróság
elnökéhez (2. sz. melléklet).

(2) A megismételt küldöttválasztó összbírói
értekezletre a jelenlévő bírákat a levezető elnök
szóban hívja meg, míg a távolmaradt bírák
esetében a 38. § (1) bekezdése szerint kell eljárni.

(2) A bíróság elnöke a részére eljuttatott
valamennyi önéletrajzot a helyben szokásos
módon – különösen elektronikus formában,
körözés útján vagy helyi kézbesítéssel – a bírák
részére haladéktalanul hozzáférhetővé teszi. A
közzététel módjáról a bírákat tájékoztatni kell.

A küldöttek száma
42. § A megválasztható küldöttek számáról a
küldöttválasztó
összbírói
értekezlet
határozatképességének megállapítását követően a
levezető elnök ad tájékoztatást. A törvényszéken a
tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy a
küldöttek közül legalább egynek járásbírósági
bírónak kell lennie.

A küldöttválasztó összbírói értekezlet
38. § (1) A küldöttválasztó összbírói értekezletre az
írásbeli meghívót a kitűzött időpontot megelőzően
legalább 8 nappal korábban kell kiadni.

A küldöttválasztó összbírói értekezlet
szavazatszámláló bizottsága

(2) A küldöttválasztó összbírói értekezleten a
bíróság elnöke látja el a levezető elnöki feladatokat.

43. § (1) A küldöttválasztó összbírói értekezlet – a
levezető elnök javaslatára – a küldöttnek nem
javasolt bírák közül legalább három tagból álló
küldöttválasztó
értekezleti
szavazatszámláló
bizottságot választ.

(3) Amennyiben a bíróság elnökét küldöttnek jelölik
és azt elfogadja, úgy a helyettesítési rend szerint
következő bírósági vezető látja el a levezető elnöki
feladatokat.

(2) A küldöttválasztó összbírói értekezleti
szavazatszámláló bizottság a tagjai közül elnököt
választ.

39. § (1) A küldöttválasztó összbírói értekezleten a
jelöltek
szóban
megerősíthetik
a
jelölés
elfogadását, vagy a jelöléstől visszaléphetnek.

A küldöttválasztó szavazólap
(2)
A
küldöttválasztó összbírói
értekezlet
valamennyi résztvevője – a levezető elnök
biztosította időkereten belül – felszólalhat.

44. § (1) A 35. § (1) és (2) bekezdése szerint jelölt
bírák nevét tartalmazó előkészített küldöttválasztó
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szavazólapokat a levezető elnök a szavazatszámláló
bizottság részére átadja.

(3) Valamennyi szavazat urnába helyezését
követően a szavazatszámláló bizottság összesíti a
szavazatokat.

(2) A küldöttválasztó szavazólapon a jelölt bírákat –
törvényszék esetében a törvényszék, illetve
járásbíróság
szerinti
sorrendben
és
csoportosításban
–
vezetéknevük
ábécé
sorrendjében kell feltüntetni.

A küldöttválasztó összbírói értekezlet
szavazási eredményének kihirdetése
48. § (1) A szavazatok összesítésének eredményét –
a küldöttértekezletre delegált küldöttek nevét – az
értekezleten a szavazatszámláló bizottság elnöke
hirdeti ki.

A küldöttválasztó összbírói értekezlet
szavazási rendje
45. § (1) A küldöttválasztó összbírói értekezleten a
szavazás titkosan – a 44. §-ban írtaknak megfelelő –
előre nyomtatott küldöttválasztó szavazólapon
urna igénybevételével történik.

(2) Szavazategyenlőség esetén az azonos számban
támogatott jelöltek közül az lesz küldött, aki
kevesebb számú „nem támogatom” szavazattal
rendelkezik.

(2) Érvényesen szavazni csak a levezető elnök
rendelkezése alapján elkészített – bírósági elnöki
bélyegzővel ellátott – szavazólapon lehet. A
szavazólapon – a Kúriát és az ítélőtáblákat ide nem
értve – a törvényszéki és a járásbírósági jelölteket
külön-külön, a vezetéknevük szerinti abc
sorrendben kell feltüntetni (3. sz. melléklet).

(3) A szavazást addig kell folytatni, amíg a sorrend
megállapíthatóvá válik.
A küldöttek önéletrajzának eljuttatása az
OBH elnökének
49. § (1) A küldöttek a szakmai önéletrajzaikat a
bíróság elnöke útján elektronikus formában
kötelesek megküldeni az OBH elnökének.

(3) Egy küldöttválasztó szavazólapon legfeljebb a
megválasztható küldöttek számával egyező számú
jelöltet lehet „támogatom” választási lehetőséggel
megjelölni.

A küldöttértekezlet korelnökének felkérése
50. § (1) Az OBH elnöke a korelnök részére a Bszi.
97. § (2) bekezdése szerinti felkérés mellékleteként
megküldi a küldöttek szakmai önéletrajzait a
jelöléshez
szükséges
csoportosításban
az
ítélőtáblai, a törvényszéki és a járásbírósági
bírósági küldöttek abc sorrend szerinti névsorát a
bírák ügyszaka, szolgálati helye és annak regionális
elhelyezkedése megjelölésével.

(4) A (3) bekezdés szerint megjelölt jelöltek számán
túl a fennmaradó jelöltek neve mellett tetszőleges
számú „nem támogatom” választási lehetőség
megjelölése lehetséges.
46. § (1) Szavazni a jelölt neve melletti egyik körbe
tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
(2) Érvénytelen az a szavazat, amely a 45. § (2)-(4)
bekezdésében és a 46. § (1) bekezdésben írtaknak
nem felel meg, továbbá, ha a szavazólapon
bármilyen megjegyzést tettek, a jelölt nevét
kihúzták, illetve további nevet hozzáírtak.

(2) A korelnöknek az (1) bekezdésben írt feladatai
ellátásához
szükséges
tárgyi
és
személyi
feltételeket a szolgálati helye szerinti bíróság
elnöke biztosítja.
A jelölőbizottság felkérése

47. § (1) A küldöttválasztó szavazólapot a
szavazatszámláló bizottság legalább két tagja előtt
urnába kell helyezni.

51. § (1) Az OBH elnöke az 50. § (1) és (2)
bekezdésben foglaltak szerint kéri fel a legidősebb
kúriai, ítélőtáblai, törvényszéki, illetve járásbírósági
küldötteket a jelölőbizottsági tagsági feladatok
ellátására.

(2) Ha a szavazó a szavazatnak az urnába történő
helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését
elrontotta, a rontott szavazólapot a bizottság
elnöke bevonja, helyébe új lapot ad ki, és ezt a tényt
a jegyzőkönyv számára rögzíti. A bizottság elnöke a
rontott szavazólap helyett újat – személyenként –
csak egyszer adhat ki.

(2) A jelölőbizottság a tagok felkérését követő nyolc
napon belül az OBT Irodán ülést tart, amelyre a
meghívókat a tagoknak a Kúria jelölőbizottsági
tagja küldi ki elektronikus úton. Az ülést a tagok
részvétele nélkül – az előre bejelentett távollét
kivételével – nem lehet megtartani.
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A küldöttértekezlet határozatképessége
(3) A jelölőbizottság a tagjai közül elnököt választ.
55. § (1) A küldöttértekezlet akkor határozatképes,
ha azon a küldötteknek több, mint a fele megjelent,
amit a korelnök a küldöttek által aláírt jelenléti ív
alapján állapít meg.

(4) A jelölőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell
felvenni, amely tartalmazza a tagoknak a jelöléssel
kapcsolatos álláspontját és a jelölés tárgyában
hozott
határozataikat.
Az
ülésről
készült
jegyzőkönyvet a küldöttértekezleti jegyzőkönyv
mellékleteként kell kezelni.

(2)
Határozatképtelenség
esetén,
annak
megállapításával egyidejűleg, a korelnök a
küldöttértekezletet 15 napon belüli időpontra
ismételten összehívja.

(5) A jelölőbizottsági tagoknak a feladatai
ellátásához
szükséges
tárgyi
és
személyi
feltételeket a szolgálati helyük szerinti bíróság
elnöke biztosítja.

(3) A megismételt küldöttértekezletre a jelenlévő
küldötteket a korelnök szóban hívja meg, míg
távolmaradt küldöttek esetében az 52. § (1) és (2)
bekezdésében írtak értelemszerű alkalmazásával
jár el.

A küldöttértekezlet összehívása
52. § (1) A küldöttválasztó értekezlet összehívása a
korelnök aláírásával ellátott, a küldöttek részére
elektronikus úton kézbesített meghívóval történik.
A meghívóban a korelnök tájékoztatást ad a
jelölőbizottság összetételéről.

(4) A megismételt küldöttértekezlet – a korelnök
által a jelenléti ív alapján megállapított jelenlévők
számától függetlenül – határozatképes.
A küldöttértekezlet szavazatszámláló
bizottsága

(2) A korelnök a küldöttek részére a meghívó
mellékleteként megküldi a küldöttek szakmai
önéletrajzát, valamint az 50. § (1) bekezdése szerinti
névsort.

56. § (1) A küldöttértekezlet – a korelnök javaslatára
– a Kúria 3 legfiatalabb bírójából álló
szavazatszámláló bizottságot választ.

A jelölőbizottság javaslatának megküldése
(2) A küldöttértekezlet szavazatszámláló bizottsága
a tagjai közül elnököt választ.

53. § A jelölőbizottság elnöke a küldöttértekezlet
előtt legalább három nappal elektronikus úton
megküldi a korelnöknek és a küldötteknek a
jelölőbizottság által tagoknak és póttagoknak
ajánlott személyekre vonatkozó javaslatát.

Javaslattétel a küldöttértekezleten a tagok és
a póttagok személyére
57. § (1) A küldöttértekezlet kezdetén az OBT
választott bíró tagjainak és a póttagjainak
személyére a jelölőbizottság által tett javaslatot a
jelölőbizottság elnöke szóban ismerteti és indokolja.

A küldöttértekezleti jegyzőkönyv
54. § (1) A küldöttértekezletről jegyzőkönyvet kell
készíteni.

(2) A jelölőbizottság javaslattételét követően a
jelölőbizottság által javasolt személyek nyomban
nyilatkoznak
a
javaslat
elfogadásáról.
A
nyilatkozatot a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(2) A korelnök javaslatára a küldöttértekezlet – a
jelenlévők közül – jegyzőkönyvvezetőt és 2
jegyzőkönyv-hitelesítőt választ.
(3) A jegyzőkönyvet a korelnök az ülést követő 3
napon belül megküldi az OBH elnökének, aki azt
hiteles másolatban haladéktalanul továbbítja a
Kúria elnökének, valamint az ítélőtáblák és a
törvényszékek elnökeinek.

(3) Ezt követően bármely küldött további javaslatot
tehet az OBT választott bíró tagjainak és a
póttagjainak személyére. A javasolt személynek a
javaslat elfogadásáról a javaslatot követően szóban
nyomban nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben
foglaltak szerint.

(4) A jegyzőkönyvet a bíróság intranetes honlapján
közzé kell tenni.

A küldöttértekezlet szavazólapjának
elkészítése
58. § (1) Amennyiben további jelölést már nem
tesznek, a javasolt személyek küldöttértekezlet
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szavazólapjára történő felvételének elfogadásáról a
küldöttértekezlet titkosan nyilvánít véleményt az
erre a célra készített, előre nyomtatott jelölőlap
használatával.

(3) A küldöttértekezleti szavazatot bírósági
szintenként legfeljebb a törvényben maghatározott
számú – 1 ítélőtáblai, 6 törvényszéki, 7 járásbírósági
– jelölt neve mellett elhelyezett körben egymást
keresztező vonalak húzásával lehet megtenni.

(2) A jelölőbizottság a jelölőlapon minden olyan
javasolt személyt, aki a javaslatot elfogadta, ábécé
sorrendben felvesz.

(4) Bírósági szintenként a (3) bekezdésben
meghatározott számúnál több szavazat leadása
esetén a küldöttértekezleti szavazat érvénytelen.

(3) A jelölőlapon a küldöttek a javasolt
személyeknek a küldöttértekezlet szavazólapjára
történő felvételének támogatásáról a jelölt neve
mellett elhelyezett körben egymást keresztező
vonalak húzásával nyilatkoznak. A jelölőlapon
korlátlan számú jelölt támogatható.

60. § (1) A szavazatszámláló bizottság gondoskodik
róla,
hogy
a
küldöttek
szavazatukat
a
szavazófülkében zavartalanul adhassák le és a
szavazatszámláló
bizottság
előtt
a
szavazóhelyiségben elhelyezett szavazóurnába
elhelyezhessék.

(4) A küldöttértekezlet szavazólapjára azt a javasolt
személyt kell felvenni, akit a jelenlévő küldötteknek
legalább egyharmada támogatott a (3) bekezdés
szerinti véleménynyilvánítás során.

(2) Ha a szavazó a küldöttértekezleti szavazatnak az
urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy
szavazatát elrontotta, a rontott szavazólapot a
szavazatszámláló bizottság bevonja, helyébe új
lapot ad ki és ezt a tényt a jegyzőkönyv számára
rögzíti. A bizottság a rontott szavazólap helyett újat
– személyenként – csak egyszer adhat ki.

(5) Amennyiben nincs minden bírósági szinten
megfelelő számú tagnak és póttagnak jelölt
személy, a jelölést az 57. § (3) bekezdésétől ismét
folytatni kell.

(3) A szavazást a szavazatszámláló bizottság elnöke
zárja le és a szavazatszámláló bizottság összesíti a
szavazatokat.

(6) A (3) bekezdés szerinti véleménynyilvánítás
eredményének kihirdetését követően a jelöltek
nyilatkoznak a Bszi. 90. § (2) bekezdés szerinti
kizáró ok fennállásáról, majd a küldöttértekezleti
szavazólapra a tagoknak és póttagoknak jelölteket
– ítélőtáblai, törvényszéki illetve járásbírósági
csoportosításban
–
vezetéknevük
ábécé
sorrendjében kell felvenni.

(4) A szavazás informatikai eszköz használatával,
elektronikusan is lebonyolítható.
A küldöttértekezleti szavazás eredményének
megállapítása és kihirdetése

(7) A küldöttértekezleti szavazólapok megfelelő
példányszámú sokszorosítását a helyszínen az OBH
munkatársai
végzik
el
és
adják
át
a
jelölőbizottságnak.

61. § (1) A küldöttértekezleten leadott szavazatok
összesítése alapján a szavazás eredményét a
szavazatszámláló bizottság állapítja meg, és az
elnöke hirdeti ki.

A küldöttértekezleti szavazás

Az OBT első ülésének összehívása

59. § (1) A küldöttértekezleti szavazás titkosan,
előre nyomtatott szavazólapon, elkülönített
szavazóhelyiségben,
urna
igénybevételével
történik. A szavazóhelyiségben legalább négy
elkülönített szavazófülkét kell biztosítani. A
szavazóhelyiségben kizárólag a szavazatszámláló
bizottság tagjai, a szavazólapokat átvevő küldöttek
és a szavazatukat leadó küldöttek lehetnek jelen.

62. § Az OBT tagjainak és póttagjainak a
megválasztását követő 15 napon belül az OBT első
ülését a leghosszabb tartamú bírói szolgálati
viszonnyal rendelkező tag hívja össze.
Póttagválasztás
63. § (1) Ha a Bszi. 92. § alapján a póttagok
létszámát ki kell egészíteni, az OBT elnöke
haladéktalanul felhívja a bírósági elnököket a
küldöttválasztó összbírói értekezlet összehívására.
A póttagválasztásra a 38-62. § rendelkezéseit a (2)(6) bekezdések szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Érvényesen szavazni csak a jelölőbizottság által
elkészített küldöttértekezleti szavazólapon lehet,
amelyet a jelölt a szavazatszámláló bizottság
tagjától az elkülönített szavazóhelyiségben kap
meg és a szavazóhelyiségből nem vihet ki.
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(2) A bíróság elnöke a küldöttválasztó értekezletet a
felhívás kézhezvételétől számított 15. és 30. nap
közötti időszakon belüli időpontra köteles
összehívni.

95/2021. (XI. 3.) OBT határozat
a 2021. évben biztosításra kerülő ruházati
költségtérítés összegéről

(3) A bíróság elnöke a megválasztott küldöttek
személyéről
a
küldöttválasztó
értekezlettől
számított 8 munkanapon belül tájékoztatja az OBH
elnökét és az OBT elnökét.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnöke által egységesen bruttó 525.000
forint/fő összegben meghatározott ruházati
költségtérítés biztosítását támogatja.

(4) Az OBH elnöke az időben legutolsó
küldöttválasztó
értekezlet
jegyzőkönyvének
megküldését követő 8 napon belül intézkedik a
korelnök és a jelölőbizottság felkérése iránt és
személyükről értesíti az OBT elnökét.

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

(5) A korelnök a küldöttértekezletet legkésőbb a (4)
bekezdés szerinti felkéréstől számított 30 napon
belüli időpontra hívja össze.

96/2021. (XI. 3.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítésének mellőzéséről

(6) Póttagválasztás esetén annyi póttagot kell
választani, és a küldöttértekezleti szavazást addig
kell folytatni, amíg az Országos Bírói Tanács
póttagjainak száma a Bszi. 91. § (1) és (2)
bekezdésben meghatározott felső határt minden
bírósági szinten eléri.

Az Országos Bírói Tanács dr. Hegedűs Istvánnak, a
Szegedi Ítélőtábla bírájának a felmentési időre járó
munkavégzési kötelezettség alóli mentesítését –
kérelmére – mellőzi.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

V. fejezet
Záró rendelkezések
64. § Az OBT a jelen szabályzattól az ülésen
jelenlévő tagok kétharmadának indítványára eseti
döntésével eltérhet.

97/2021. (XI. 3.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítésének mellőzéséről

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

Az Országos Bírói Tanács dr. Mikó Ferencnek, a
Kecskeméti Törvényszék bírájának a felmentési
időre járó munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítését – kérelmére – mellőzi.

Az OBT Szmsz. melléklete külön dokumentumban
található.

94/2021. (XI. 3.) OBT határozat
a 21/2021. (III. 3.) OBT határozattal
létrehozott bizottság működési idejének
meghosszabbításáról

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

Az Országos Bírói Tanács a 21/2021. (III.3.) OBT
határozattal létrehozott bizottság működési idejét
2022. február 28. napjáig meghosszabbítja.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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98/2021. (XI. 3.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítésének mellőzéséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Szeghő Katalinnak, a
Szegedi Ítélőtábla bírájának a felmentési időre járó
munkavégzési kötelezettség alóli mentesítését–
kérelmére – mellőzi.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

99/2021. (XI. 3.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítésének mellőzéséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Vincze Piroskának, a
Fővárosi Ítélőtábla bírájának a felmentési időre járó
munkavégzési kötelezettség alóli mentesítését –
kérelmére – 1 hónap 15 napban állapítja meg.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

100/2021. (XI. 3.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról
Az Országos Bírói Tanács a 2021. november 3.
napján megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ

SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

Magyarország köztársasági elnöke
dr. Gidó Tündét, az Egri Törvényszék tanácselnökét
2022. május 13-ai hatállyal,

275.E/2021. (X. 27) OBHE határozat
a Fogalmazó Felvételi Versenyvizsgabizottság tagjainak megbízásáról és
megbízatásának meghosszabbításáról

dr. Molnár Imrét, a Debreceni Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2022. május 16-ai
hatállyal,

1. A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és
képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet 1/B.
§ (5) bekezdése és a bírósági fogalmazók felvételi
rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II.
29.) OBH utasítás 12. § (11) bekezdése alapján a bíróság elnökének jelölésére figyelemmel hozzájárulásával
dr. Tóth Kincsőt, a Kúria tanácselnökét,
dr. Vitál-Eigner Beátát, a Kúria bíráját,
dr. Toma Attila Lászlót, a Debreceni
Ítélőtábla bíráját,
Egriné dr. Salamon Emmát, a Fővárosi
Ítélőtábla elnökhelyettesét,
dr. Bicskei Ildikót, a Fővárosi Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét,
dr. Sándor Ottót, a Fővárosi Ítélőtábla
tanácselnökét,
dr. Kincses Attilát, a Fővárosi Ítélőtábla
bíráját,
dr. Vajda Editet, a Győri Ítélőtábla bíráját,
dr. Kovács Ildikó Margitot, a Pécsi Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét,
dr. Tolnai Ildikót, a Pécsi Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét,
dr. Ilyés-Farkas Gabriellát, a Fővárosi
Törvényszék kollégiumvezetőjét,
dr. Orosz Gabriellát, a Fővárosi Törvényszék
kollégiumvezetőjét,
dr. Fehér Szabolcsot, a Fővárosi Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét,
dr.
Székely
Gabriellát,
a
Fővárosi
Törvényszék kollégiumvezető-helyettesét,
dr. Halász Krisztiánt, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét,
Kincsesné dr. Szalai Kornéliát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját,
dr. Robotka Imrét, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,
dr. Hodosy Annamáriát, a Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróság bíráját,

Maleticsné dr. Pados Esztert, a Pécsi Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót 2022. június 17-ei
hatállyal bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel
bírói tisztségéből,
dr. Ruzsás Sándor Róbertet, a Fővárosi Ítélőtábla
tanácselnökét, hb. dandártábornokot 2022. május
25-ei hatállyal bírói felső korhatár betöltésére
figyelemmel katonai bírói tisztségéből felmentette.
Dr. Ágoston Zoltánt, a Gödöllői Járásbíróság bíráját,
dr. Schwalm Andreát, a Pécsi Járásbíróság bíráját
2021.
december
1.
napjától
határozatlan
időtartamra bíróvá kinevezte.
Dr. Szilvási Lászlót, a Püspökladányi Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2021. december
1. napjától határozatlan időtartamra katonai bíróvá
kinevezte.
Dr.
Kovács-Pálvölgyi Tímea,
a Kecskeméti
Járásbíróság bírájának kinevezését a 2021.
december 1. napjától 2024. november 30. napjáig
terjedő időtartamra meghosszabbította.
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Márkus Esztert, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság csoportvezetőjét,
dr. Kővári Tibort, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság elnökét,
dr. Márkus Anikót, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság elnökhelyettesét,
dr. Rainer Lillát, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Györkös Zoltánt, a Budapesti XVIII. és XIX.
Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Demeter Andreát, a Budapesti XX., XXI. és
XXIII. Kerületi Bíróság elnökhelyettesét,
dr. Csontos Katalint, a Salgótarjáni
Járásbíróság bíráját,
dr. Felföldi Anikót, a Ceglédi Járásbíróság
elnökét,
dr. Parti Zsuzsannát, a Ráckevei Járásbíróság
elnökét,
dr. Molnár Andreát, a Váci Járásbíróság
elnökét,
dr. Kahler Ilona Mártát, a Debreceni
Törvényszék elnökét,
dr. Tóth Csaba Leventét, a Debreceni
Törvényszék tanácselnökét,
dr. Ádámné dr. Szilágyi Esztert, az Egri
Törvényszék elnökhelyettesét,
dr. Kántor István Zoltánt, az Egri Törvényszék
kollégiumvezetőjét,
dr. Kocsár Szilárd Imrét, a Gyulai
Törvényszék bíráját,
dr. Virág Veronikát, a Békési Járásbíróság
elnökét,
Gregorné dr. Szabó Dorottyát, a Békéscsabai
Járásbíróság elnökhelyettesét,
dr. Tuzáné dr. Papp Szilviát, a Miskolci
Törvényszék elnökét,
dr. Kiss István Bélát, a Miskolci Törvényszék
kollégiumvezetőjét,
dr. Varju Lászlót, a Miskolci Törvényszék
kollégiumvezetőjét,
dr. Pászti Attilát, a Miskolci Törvényszék
tanácselnökét,
dr.
Molnár
Istvánt,
a
Mátészalkai
Járásbíróság elnökét,
dr. Bancsi Gyöngyit, a Miskolci Járásbíróság
bíráját,
dr. Puskár Józsefet, a Tiszaújvárosi
Járásbíróság elnökét,
dr. Kiss Adrienn Anitát, a Nyíregyházi
Járásbíróság elnökhelyettesét,
Breczkáné
dr.
Békési
Gabriellát,
a
Nyíregyházi Járásbíróság bíráját,
dr. Rendeki Ágnest, a Pécsi Törvényszék
elnökét,

-

dr. Kőrösi Gábort, a Szegedi Törvényszék
elnökhelyettesét,
dr. Bakos Évát, a Szegedi Törvényszék
kollégiumvezetőjét,
dr. Szabó Tamást, a Szegedi Járásbíróság
elnökét,
dr. Telegdy Gergely Bélát, a Szegedi
Járásbíróság bíráját,
dr. Hudák Hedviget, a Székesfehérvári
Törvényszék kollégiumvezetőjét,
dr. Kovács Ildikót, a Szekszárdi Járásbíróság
bíráját,
Gyöngyné dr. Kovács Gabriellát, a Szolnoki
Törvényszék kollégiumvezetőjét,
Szántóné dr. Laczay Erika Máriát, a
Kunszentmártoni Járásbíróság elnökét,
dr. Pup Csillát, a Szombathelyi Törvényszék
tanácselnökét,
dr. Süke Andrást, a Tatabányai Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét,
dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit Katalint, a
Veszprémi Törvényszék elnökét,
dr. Varga Gábor Zoltánt, a Veszprémi
Törvényszék kollégiumvezetőjét
megbízom - 2021. november 1. napjától 2026.
október 31. napjáig - a Fogalmazó Felvételi
Versenyvizsga-bizottsági
tagsággal
járó
feladatok ellátásával.
2. A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és
képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet 1/B.
§ (5) bekezdése és a bírósági fogalmazók felvételi
rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II.
29.) OBH utasítás 12. § (7) bekezdése alapján,
dr. Hornyák Szabolcs Jánost, a Kúria bíráját,
dr. Ocskó Katalin Évát, a Fővárosi
Törvényszék elnökhelyettesét,
dr. Bagdi Árpád Gyulát, a Gyulai Törvényszék
elnökét,
dr. Vida-Sós Tündét, a Szegedi Törvényszék
elnökét,
dr. Patus Sándort, a Nagykanizsai
Járásbíróság elnökhelyettesét
megbízom - 2021. november 1. napjától 2026.
október 31. napjáig - a Fogalmazó Felvételi
Versenyvizsga-bizottsági
tagsággal
járó
feladatok ellátásával.
3. A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és
képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet 1/B.
§ (5) bekezdése és a bírósági fogalmazók felvételi
rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II.
29.) OBH utasítás 12. § (10) bekezdése alapján,
hozzájárulásával
dr. Domonyai Alexának, a Kúria bírájának,
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dr. Gimesi Ágnes Zsuzsannának, a Kúria
bírájának,
dr. Idzigné dr. Novák Marianna Csillának, a
Kúria bírájának,
dr. Schmidt Péternek, a Kúria bírájának,
dr. Pribula Lászlónak, a Debreceni Ítélőtábla
kollégiumvezetőjének,
dr. Tass Edina Ágnesnek, a Debreceni
Ítélőtábla kollégiumvezetőjének,
dr. Rédei Gézának, a Fővárosi Ítélőtábla
tanácselnökének,
dr. Virág Csabának, a Fővárosi Ítélőtábla
tanácselnökének,
dr. Bíró Emesének, a Fővárosi Ítélőtábla
bírájának,
dr. Péntek Lászlónak, a Győri Ítélőtábla
kollégiumvezetőjének,
dr. Mészáros Zsolt Lászlónak, a Győri
Ítélőtábla bírájának,
dr. Makai Lajosnak, a Pécsi Ítélőtábla
tanácselnökének,
dr. Kiss Gabriellának, a Szegedi Ítélőtábla
tanácselnökének,
dr. Mezőlaki Erik Ákosnak, a Szegedi
Ítélőtábla tanácselnökének,
dr. Németh Andreának, a Fővárosi
Törvényszék
kollégiumvezetőhelyettesének,
dr.
Turbucz
Zoltánnak,
a
Fővárosi
Törvényszék
kollégiumvezetőhelyettesének,
dr. Szemán Felicitásznak, a Fővárosi
Törvényszék tanácselnökének,
dr.
Sághy
Leventének,
a
Fővárosi
Törvényszék bírájának,
dr. Bódisné dr. Besenyei Kingának, a Pesti
Központi
Kerületi
Bíróság
elnökhelyettesének,
dr. Éliás Dávidnak, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság csoportvezetőjének,
dr. Reszeginé dr. Polencsik Eszter Tündének, a
Pesti
Központi
Kerületi
Bíróság
csoportvezetőjének,
dr. Madlena Erzsébetnek, a Pesti Központi
Kerületi
Bíróság
csoportvezetőhelyettesének,
Kárásziné dr. Kicsiny Noémi Klárának, a
Budai Központi Kerületi Bíróság elnökének,
dr. Matusik Tamásnak, a Budai Központi
Kerületi Bíróság csoportvezetőjének,
dr. Dankó Eszternek, a Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróság csoportvezetőjének,
dr. Nagy Andreának, a Balassagyarmati
Törvényszék tanácselnökének,

-

-
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dr. Ruff Editnek, a Budapest Környéki
Törvényszék csoportvezetőjének,
dr. Lukácsi Beáta Zsuzsannának, a Budapest
Környéki Törvényszék tanácselnökének,
Vargáné dr. Erdődi Ágnesnek, a Budapest
Környéki Törvényszék tanácselnökének,
dr. Szente Lászlónak, a Budapest Környéki
Törvényszék bírájának,
dr. Nagy Antalnak, a Debreceni Törvényszék
kollégiumvezetőjének,
dr. Kocsán Annamáriának, a Debreceni
Törvényszék bírájának,
dr. Vágó Zsoltnak, a Debreceni Járásbíróság
elnökének,
dr. Takács Józsefnek, a Győri Törvényszék
elnökének,
dr. Varga Andrásnak, a Győri Törvényszék
kollégiumvezetőjének,
dr. Kiss Jánosnak, a Győri Járásbíróság
elnökhelyettesének,
dr. Hajnal Évának, a Kaposvári Törvényszék
elnökének,
Andorné dr. Ajkay Beáta Erzsébetnek, a
Kaposvári
Törvényszék
kollégiumvezetőjének,
dr. Krebsz Gyöngyinek, a Kaposvári
Törvényszék bírájának,
dr.
Péntek
Zsoltnak,
a
Kaposvári
Járásbíróság elnökének,
dr. Sárközy Szabolcsnak, a Kecskeméti
Törvényszék kollégiumvezetőjének,
Gillyné dr. Malkócs Angéla Katalinnak, a
Kecskeméti Járásbíróság elnökének,
dr. Siposné dr. Zentai Anitának, a Kecskeméti
Járásbíróság elnökhelyettesének,
dr. Glück Zsuzsannának, a Kecskeméti
Járásbíróság csoportvezetőjének,
dr. Makra Zsuzsanna Anikónak, a Kecskeméti
Járásbíróság csoportvezetőjének,
dr. Krajnyák Istvánnak, a Szerencsi
Járásbíróság bírájának,
dr.
Tasnádi
Zoltánnak,
a
Miskolci
Járásbíróság bírájának,
dr. Mányik Istvánnak, a Nyíregyházi
Törvényszék bírájának,
dr. Simon Krisztinának, a Pécsi Törvényszék
elnökhelyettesének,
dr. Sipos Balázsnak, a Pécsi Törvényszék
kollégiumvezetőjének,
dr. Schadt Krisztiánnak, a Pécsi Törvényszék
bírájának,
dr. Turcsánné dr. Molnár Katalinnak, a
Székesfehérvári Törvényszék elnökének,
dr. Sasvári Péternek, a Székesfehérvári
Törvényszék kollégiumvezetőjének,
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dr. Gerber Csillának, a Székesfehérvári
Járásbíróság elnökének,
dr. Csábráki Hajnalkának, a Szekszárdi
Törvényszék kollégiumvezetőjének,
Csontosné dr. Török Mártának, a Szolnoki
Járásbíróság elnökének,
dr. Budai Lászlónak, a Jászberényi
Járásbíróság elnökének,
dr. Csorba Zsolt Ödönnek, a Tatabányai
Törvényszék elnökének,
dr. Király Szonjának, a Tatai Járásbíróság
elnökének,
dr. Rácz Júlia Ágnesnek, az Esztergomi
Járásbíróság elnökhelyettesének,
dr. Cseke Ivettnek, a Veszprémi Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesének,
dr. Német Máriának, a Zalaegerszegi
Törvényszék kollégiumvezetőjének
a Fogalmazó Felvételi Versenyvizsga-bizottsági
tagsági megbízatását - 2021. november 1.
napjától 2026. október 31. napjáig meghosszabbítom.

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján dr. Ignáczné dr. Szőke
Bernadettet,
a
Monori
Járásbíróság
elnökhelyettesét a Budapest Környéki Törvényszék
elnökének kezdeményezésére - a Nagykátai
Járásbíróság
elnökévé történő
kinevezésére
tekintettel - 2021. november 5. napjától a Nagykátai
Járásbíróságra áthelyezem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

279.E/2021. (XI. 5.) OBHE határozat
munkaügyi ügyekben eljáró 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. §
(1a) bekezdése alapján - a Nyíregyházi Törvényszék
elnökének javaslatára - dr. Mányik Istvánt, a
Nyíregyházi
Törvényszék
kollégiumvezetőjét
hozzájárulásával, 2021. november 15. napjától
munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

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

277.E/2021. (XI. 2.) OBHE határozat
bíró Pécsi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) 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. Rendeki Ágnest, a Pécsi
Törvényszék
tanácselnökét
hozzájárulásával,
eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül –
2021. november 2. napjától 2022. november 1.
napjáig – a Pécsi Ítélőtáblára kirendelem.

280.E/2021. (XI. 5.) OBHE határozat
bírák Győri 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) és (5) bekezdése alapján, szakmai fejlődésük
elősegítése érdekében
- dr. Barna Sárát, a Szombathelyi Törvényszék
bíráját 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig,
- dr. Zsámboki Györgyit, a Körmendi Járásbíróság
bíráját 2022. január 1. napjától 2022. március 31.
napjáig,
eredeti
ítélkezési
tevékenységük
megtartása mellett, valamint
- dr. Polgár Andrást, a Veszprémi Járásbíróság bíráját
2022. április 1. napjától 2022. június 30. napjáig, és

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

278.E/2021. (XI. 2.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének g)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
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- dr. Várpalotai Tímeát, a Tatabányai Törvényszék
bíráját 2022. január 1. napjától 2022. június 30.
napjáig eredeti ítélkezési tevékenységük részbeni
megtartása mellett – hozzájárulásukkal - a Győri
Ítélőtáblára kirendelem.

284.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre 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. Pesti
Zsuzsanna
Esztert,
a
Budapest
Környéki
Törvényszék csoportvezetőjét hozzájárulásával,
eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása mellett 2021. november 15. napjától 2022. június 30.
napjáig - a Fővárosi Törvényszékre kirendelem.

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

282.E/2021. (XI. 5.) OBHE határozat
bíró Győri Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) és (5) bekezdése alapján, szakmai
fejlődésének elősegítése érdekében dr. Bors
Szilviának, a Győri Törvényszék bírájának a Győri
Ítélőtáblára történt kirendelését - hozzájárulásával,
eredeti ítélkezési tevékenysége részbeni megtartása
mellett - 2022. január 1. napjától 2022. február 28.
napjáig meghosszabbítom.

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

306.E/2021. (XI. 11.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 134. §-a alapján
alkalmazandó,
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 20. §
(1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a
Fővárosi
Ítélőtábla
Polgári
Kollégiuma
kollégiumvezetői állására, a Bírósági Közlöny
2021/9. számában kiírt pályázatot - tekintettel arra,
hogy pályázat nem érkezett - eredménytelenné
nyilvánítom.

283.E/2021. (XI. 8.) 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. Siket
Zsuzsannát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját, hozzájárulásával, 2021. november 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
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Nyíregyházi Járásbíróság bíráját, hozzájárulásával, a
Nyíregyházi Törvényszékre történő kirendelése
idejére – 2021. december 1. napjától 2022.
november 30. napjáig – munkaügyi ügyekben eljáró
bíróvá kijelölöm.

307.E/2021. (XI. 18.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének visszavonásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja alapján dr. Majorosné dr. Köck Ildikó
tatabányai törvényszéki bíró bírósági közvetítői
kijelölését – kérelmére – 2021. november 30.
napjával visszavonom.

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

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

310.E/2021. (XI. 22.) OBHE határozat
bíró kúriai beosztásának megszüntetéséről
és a Székesfehérvári Járásbíróságra
történő beosztásáról

308.E/2021. (XI. 18.) OBHE határozat
bíró Szegedi Járásbíróságra történő
kirendeléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének f)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 64. §
(1) bekezdésének a) pontja, és a (2) bekezdésének
utalása szerint az 58. § (3) bekezdése alapján dr.
Rozgonyi Viktória Erzsébet, Kúriára beosztott bíró
beosztását – kérelmére – 2021. november 30.
napjával megszüntetem és a Székesfehérvári
Járásbíróságra 2021. december 1. napjától bírói
munkakörbe beosztom.

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. Szabóné dr.
Frank Emesét, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját
hozzájárulásával,
eredeti
ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül – 2022. január 1.
napjától 2022. december 31. napjáig – a Szegedi
Járásbíróságra kirendelem.

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

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

311.E/2021. (XI. 22.) OBHE határozat
a Miskolci Törvényszék Közigazgatási
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

309.E/2021. (XI. 18.) OBHE határozat
munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdése és 132.
§ (2) bekezdése alapján dr. Varju Lászlót, a Miskolci
Törvényszék megbízott kollégiumvezetőjét a 2021.
december 1. napjától 2027. november 30. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Miskolci
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé.

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. §
(1a) bekezdése alapján – a Nyíregyházi Törvényszék
elnökének javaslatára - dr. Szilágyi Norbertet, a

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Miskolci
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiuma
kollégiumvezetői álláshelyére a 190.E/2020. (VIII.
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18.) OBHE határozattal pályázatot írtam ki, a
pályázati felhívás a Bírósági Közlöny 2021. évi 7-8.
számában közzétételre került.

313.E/2021. (XI. 24.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről és katonai bírói
beosztásáról

A pályázatra két pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Miskolci Törvényszék Közigazgatási Kollégiumának
értekezlete 2021. október 14. napján és a Miskolci
Törvényszék összbírói értekezlete 2021. október 18.
napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: az egyik pályázó a kollégiumi és az
összbírói értekezlet többségi támogatását is
elnyerte, míg a másik pályázó azokat nem nyerte el.
Ezt követően a többségi támogatást el nem nyert
pályázó a pályázatát visszavonta.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének d)
és g) pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
27. § (1) bekezdése és 34. § (1) bekezdése alapján
dr. Szilvási László püspökladányi járásbírósági
bírót – a 152.E/2021. (VI. 22.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra és a köztársasági elnök
KEH/05148-2/2021.
számú
katonai
bírói
kinevezési határozatára figyelemmel – 2021.
december
1.
napjával
a
Debreceni
Törvényszékre áthelyezem és a Büntető
Kollégium Katonai Tanácsába katonai bírói
munkakörbe beosztom.

A pályázót 2021. november 5. napján a Bszi. 132. §
(1) bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Varju 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 Miskolci Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé kineveztem.

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

314.E/2021. (XI. 24.) OBHE határozat
bíró Egri Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Matisz
Natáliának, a Debreceni Járásbíróság bírájának az
Egri Törvényszékre történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2022. január 1. napjától 2022.
június 30. napjáig meghosszabbítom.

312.E/2021. (XI. 23.) OBHE határozat
közigazgatási 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 Székely Sándorné dr.-nak, a
Fővárosi Törvényszék bírájának közigazgatási
ügyekben eljáró bírói kijelölését – a törvényszék
elnökének indítványára – 2021. november 30.
napjával megszüntetem.

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

319.E/2021. (XI. 25.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján
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dr. Györe Viktor Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2021. december 1.
napjától határozatlan időtartamra módosítom.

322.E/2021. (XI. 29.) OBHE határozat
katonai bírók Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Judi István
hb. ezredesnek, a Győri Törvényszék katonai
tanácselnökének és dr. Szabó Krisztián Tibor hb.
alezredesnek, a Győri Törvényszék katonai
bírájának
a
Fővárosi
Ítélőtáblára
történt
kirendelését - hozzájárulásukkal, eredeti ítélkezési
tevékenységük megtartása mellett - 2022. január 1.
napjától
2022.
december
31.
napjáig
meghosszabbítom.

320.E/2021. (XI. 29.) OBHE határozat
katonai bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésénekmeghosszabbításáról
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. Kálmánczi
Antal János hb. főhadnagynak, a Debreceni
Törvényszék katonai bírájának a Fővárosi
Ítélőtáblára történt kirendelését - hozzájárulásával,
eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása mellett 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
meghosszabbítom.

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

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

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

A Kúria Elnökének döntése
A Kúria Elnöke kinevezte

321.E/2021. (XI. 29.) OBHE határozat
katonai bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

dr. Tánczos Ritát, a Kúria bíráját 2021. november 10.
napjától 2027. november 9. napjáig terjedő
határozott időtartamra a Kúria Polgári Kollégiuma
kollégiumvezető-helyettesévé.

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. Vadócz
Attila Béla hb. őrnagynak, a Kaposvári Törvényszék
katonai tanácselnökének a Fővárosi Ítélőtáblára
történt kirendelését – hozzájárulásával, eredeti
ítélkezési tevékenysége megtartása mellett – 2022.
január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
meghosszabbítom.

A Balassagyarmati Törvényszék Elnökének
döntése
A
Balassagyarmati
kinevezte

Törvényszék

Elnöke

dr. Varga Zsoltot, a Balassagyarmati Járásbíróság
elnökhelyettesét 2021. november 1. napjától 2027.
október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
a Balassagyarmati Járásbíróság elnökhelyettesévé.

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A Budapest Környéki Törvényszék
Elnökének döntései
A Budapest
kinevezte

Környéki

Törvényszék

dr. Németh Teréziát, az Egri Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőhelyettesét - a megbízatási időtartam leteltére
tekintettel - 2021. november 1. napjától
határozatlan időtartamra az Egri Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma
tanácselnökévé,

Elnöke

dr. Baranyai Krisztinát, a Gödöllői Járásbíróság
elnökét 2021. november 1. napjától 2027. október
31. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Gödöllői Járásbíróság elnökévé,

Hoszné dr. Nagy Tímeát, az Egri Járásbíróság bíráját
2021. november 1. napjától 2027. október 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra az Egri
Járásbíróság elnökhelyettesévé.

dr. Szabó Ágnest, a Dabasi Járásbíróság elnökét
2021. november 1. napjától 2027. október 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Dabasi
Járásbíróság elnökévé,

A Fővárosi Törvényszék Elnökének
döntései

dr. Papp Lászlót, a Monori Járásbíróság elnökét
2021. november 1. napjától 2027. október 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Monori
Járásbíróság elnökévé,

A Fővárosi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Laczó Adriennt, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2021.
december
1.
napjától
határozatlan
időtartamra az Fővárosi Törvényszék Büntető
Kollégiuma tanácselnökévé,

dr. Ignáczné dr. Szőke Bernadettet, a Monori
Járásbíróság elnökhelyettesét 2021. november 5.
napjától 2027. november 4. napjáig terjedő
határozott időtartamra a Nagykátai Járásbíróság
elnökévé.

dr. Robotka Imrét, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2021. december 1. napjától 2027. november 30.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Fővárosi
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiumában
csoportvezető bíróvá,

A Debreceni Törvényszék Elnökének
döntései

Rosnerné dr. Romenda Zsuzsannát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját 2021. december 1. napjától
határozatlan időtartamra a Fővárosi Törvényszék
Polgári Kollégiuma tanácselnökévé,

A Debreceni Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Dankó Gabriella Csillát, a Debreceni Törvényszék
kollégiumvezetőjét - a megbízatási időtartam
leteltére tekintettel - 2021. november 1. napjától
határozatlan időtartamra a Debreceni Törvényszék
Gazdasági Kollégiuma tanácselnökévé,

Sárrétiné dr. Szilágyi Mónikát, a Budai Központi
Kerületi Bíróság bíráját, 2021. december 1. napjától
2027. november 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Budai Központi Kerületi Bíróság
Nyomozási Bírói Csoportjának csoportvezetőhelyettes bírójává,

dr. Pálné dr. Szász Tündét a Debreceni Törvényszék
bíráját 2021. december 1. napjától határozatlan
időtartamra a Debreceni Törvényszék PolgáriMunkaügyi Kollégiuma tanácselnökévé.

dr. Sulai Tibort, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
P.I.Csoport csoportvezető-helyettes bíráját, 2021.
november 1. napjától 2027. október 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra a a Pesti Központi
Kerületi Bíróság P.I. Csoport csoportvezetőjévé.

Az Egri Törvényszék Elnökének döntései
Az Egri Törvényszék Elnöke kinevezte

A Fővárosi Törvényszék Elnöke kijelölte

dr. Nádai Tímeát, az Egri Törvényszék bíráját 2021.
november 1. napjától 2027. október 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra az Egri Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezető-helyettesévé,

dr. Siket Zsuzsannát, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bíráját 2021. november 1. napjától kezdődő
hatállyal nyomozási bírói feladatok ellátására.
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A Gyulai Törvényszék Elnökének döntése

A Nyíregyházi Törvényszék Elnökének
döntése

A Gyulai Törvényszék Elnöke kinevezte

Nyíregyházi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Kovácsné dr. Polyák Tímeát, a Gyulai
Járásbíróság bíráját 2021. november 1. napjától
2027. október 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Gyulai Járásbíróság elnökévé.

dr. Kiss Adrienn Anitát, a Nyíregyházi Járásbíróság
elnökhelyettesét 2021. december 1. napjától 2027.
november
30.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra a Nyíregyházi Járásbíróság elnökévé.

A Kaposvári Törvényszék Elnökének
döntései

A Szegedi Törvényszék Elnökének döntései

A Kaposvári Törvényszék Elnöke kinevezte

A Szegedi Törvényszék Elnöke kinevezte

dr. Péntek Zsoltot, a Kaposvári Járásbíróság elnökét
2021. november 1. napjától 2027. október 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Kaposvári
Járásbíróság elnökévé,

dr. Badóné dr. Murányi Editet, a Csongrádi
Járásbíróság elnökét 2021. november 1. napjától
2027. október 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Csongrádi Járásbíróság elnökévé,

dr. Trombitás Gábort, a Marcali Járásbíróság elnökét
2021. november 1. napjától 2027. október 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Marcali
Járásbíróság elnökévé.

dr. Lakatos Péter Tibort, a Szegedi Törvényszék
kollégiumvezetőjét - a megbízatási időtartam
leteltére tekintettel - 2021. november 1. napjától
határozatlan időtartamra a Szegedi Törvényszék
tanácselnökévé.

A Kecskeméti Törvényszék Elnökének
döntései

A Szekszárdi Törvényszék Elnökének
döntése

Kecskeméti Törvényszék Elnöke kinevezte

A Szekszárdi Törvényszék Elnöke kinevezte

dr. Bicskei Ferencet, a Kecskeméti Törvényszék
elnökét - a megbízatási időtartam leteltére
tekintettel - 2021. november 1. napjától
határozatlan időtartamra a Kecskeméti Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma
tanácselnökévé,

dr. Szelecki Rita Líviát, a Dombóvári Járásbíróság
bíráját 2021. november 1. napjától 2027. október
31. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Dombóvári Járásbíróság elnökévé.

dr. Siposné dr. Zentai Anitát, a Kecskeméti
Járásbíróság elnökhelyettesét 2021. november 1.
napjától 2027. október 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra a Kecskeméti Járásbíróság
elnökévé,

A Szolnoki Törvényszék Elnökének döntése
A Szolnoki Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Hajdu Annát, a Szolnoki Törvényszék
elnökhelyettesét - a megbízatási időtartama
leteltére tekintettel - 2021. november 1. napjától
határozatlan időtartamra a Szolnoki Törvényszék
Büntető Kollégiuma tanácselnökévé.

dr. Négyessy András Lászlót, a Kecskeméti
Törvényszék csoportvezető bíráját, 2021. november
2. napjától 2027. november 1. napjáig terjedő
határozott időtartamra a Kecskeméti Törvényszék
Összevont Cégbírósági és Peren Kivüli Csoport
csoportvezetőjévé.
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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 bíróságra vonatkozó, valamint az
országos ügyforgalmi és statisztikai
adatok,
− a bírósági és az országos engedélyezett,
tényleges bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámadatok,
− az elnök összbírói értekezletre készített
tájékoztatója.
Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői
pályázatokra az e törvényben nem szabályozott
kérdésekben
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások
pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell.

A Veszprémi Törvényszék Elnökének
döntése
A Veszprémi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Rompos Alidát, a Tapolcai Járásbíróság bíráját
2021. november 1. napjától 2027. október 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Tapolcai
Járásbíróság elnökévé.

A Zalaegerszegi Törvényszék Elnökének
döntése
A Zalaegerszegi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Gergye Tamást, a Zalaegerszegi Törvényszék
2021. november 10. napjától határozatlan
időtartamra
a
Zalaegerszegi
Törvényszék
tanácselnökévé.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

A Szolnoki Törvényszék Elnökének döntése
A Szolnoki Törvényszék elnöke a Szolnoki
Járásbíróság elnöki álláshelyének (32. számú)
betöltésére
kiírt
pályázatot
a
bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény
133.
§
(1)
bekezdése
alapján
eredménytelenné nyilvánította.

PÁLYÁZATOK

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek
bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó
jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén,
valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői
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foglaltat, valamint a 3.2.2. pontban felsoroltak közül
az önéletrajzot, az igazolványképet (2 db) és a
pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és
tényekről szóló okiratokat kell csatolnia.
3.4.
A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési
segédlap” a kitöltési útmutatóval együtt az alábbi
linken
https://birosag.hu/biroipalyazatok/segedanyagok található.
3.5.
A bírósági személyi nyilvántartásban
szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges –
adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a
pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia.
Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a
pályázatában
hivatkozhat,
és
kérheti
a
nyilvántartásból való beszerzésüket, ha – a
jelentkezési segédlapon – a hozzájárulását adja,
hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.
3.6.
A pályázati rangsor felállítása során
kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és
igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok
pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáson
már nincs lehetőség.
3.7.
A
bírói
álláshelyekre
benyújtandó
pályázatokhoz segítséget nyújt továbbá a
https://birosag.hu/biroi-palyazatok/biroipalyazatok-0/kozertheto-palyazati-tudnivalok-gyik

A bírói állásokra vonatkozó általános
pályázati tudnivalók
1. A bírói állások meghirdetése
1.1.
Az üres bírói álláshelyek pályázat útján
tölthetők be. A pályázatot a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben
(Bjt.) meghatározott eseteket kivéve az Országos
Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írja ki.
1.2.
A
pályázati
felhívások
a
Bírósági
Közlönyben és a központi bírósági honlapon
jelennek meg.
2. A pályázat benyújtására jogosultak
Az álláshelyekre mindazon természetes személyek
pályázhatnak, akik
•
megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és
•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró
bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának
további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban
leírtaknak megfeleljen.
•
A
munkakörhöz
szükséges
speciális
szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő
pályázati feltételt a pályázati felhívás tartalmazza.

4. A
pályázat
határideje

3. A pályázat
3.1.
A pályázatnak az álláshely megjelölése
mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes
indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos
elképzeléseit és annak rövid kifejtését, hogy a
pályázat nyerteseként miként tervezi ezek
megvalósítását.
3.2.
A pályázathoz csatolni kell:
3.2.1. a jelentkezési segédlapot, valamint
3.2.2. a jelentkezési segédlap mellékletében
felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat
kötelezően csatolni kell:
•
az önéletrajzot,
•
az igazolványképet (2 db),
•
az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
•
az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati
eredményt,
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
•
a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát,
•
a kinevezéshez szükséges tények és adatok
igazolását,
•
a pályázat elbírálása során értékelhető
adatokról és tényekről szóló okiratokat.
3.3.
Amennyiben
bíró
az
áthelyezése
érdekében nyújt be pályázatot, a 3.2.1. pontban

benyújtásának

helye

és

4.1. A pályázatot
a) járásbíróságra kiírt pályázat esetén a
járásbíróság elnökéhez,
b) törvényszékre kiírt pályázat esetén a törvényszék
elnökéhez,
c) ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az ítélőtábla
elnökéhez,
d) a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria elnökéhez
kell benyújtani.
4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő
határidőben kell benyújtani.
A pályázatok elbírálása
Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a bíróság elnöke
– a járásbíróság elnöke kivételével – elutasítja. A
hiányos – pótolható hiánnyal rendelkező –
pályázatot benyújtó pályázót pedig rövid határidő
tűzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek
elmulasztása esetén – és a nem pótolható hiánnyal
rendelkező – pályázatot elutasítja.
5.1.
A pályázati határidő leteltét – hiánypótlás
esetén a hiánypótlási eljárás lefolytatását – követő
15 napon belül a bírói tanács a pályázókat
meghallgatja. A pályázatokat a bírói tanács a Bjt. 14.
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§ (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.

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: 2022. január
5. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye: Országos Bírósági
Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16.,
I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

316.E/2021. (XI. 25.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

315.E/2021. (XI.25.) OBHE határozat
a Tatabányai Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégium
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Tatabányai
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
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 vagy gazdasági vagy munkaügyi bírói
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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.

vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A pályázat beérkezésének határideje: 2022. január
5. napja 16.00 óra.
A pályázat beadásának helye: Országos Bírósági
Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16.,
I. emelet 111.).

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. január
5. napja 16.00 óra.

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.).

318.E/2021. (XI. 25.) OBHE határozat
a Szegedi Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

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

317.E/2021. (XI. 25.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék Gazdasági
Kollégium kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi
Ítélőtábla Munkaügyi 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
munkaügyi bírói gyakorlat.
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 és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi
Törvényszék
Gazdasági
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
gazdasági ügyszakos bírói gyakorlat és a civilisztika
területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. január
5. napja 16.00 óra.
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A pályázat beadásának helye: Országos Bírósági
Hivatal Elnöki Kabinet (1055 Budapest, Szalay u. 16.,
I. emelet 111.)

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.

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

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke által kiírt pályázatok

Pályázat a Budapest Környéki Törvényszék
Polgári Kollégiuma kollégiumvezetőhelyettesi (8. számú) álláshely betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 10.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

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

Pályázat a Monori Járásbíróság
elnökhelyettesi (98. számú) álláshely
betöltésére

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
− megfelel-e
a
vezetői
kinevezési
feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára
vonatkozó
iratoknak
a
kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez
és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja 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.

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
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:
2022. január 10.
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék elnöki titkárság
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)

Pályázat a Nagykőrösi Járásbíróság elnöki
(88. számú) álláshely betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 20.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

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,
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A Fővárosi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnök Irodája (1055 Budapest,
Markó utca 27. II. emelet 16.)

Pályázat a Fővárosi Törvényszék Polgári
Kollégiuma tanácselnöki (43. számú)
álláshelyének betöltésére

Pályázat a Pesti Központi Kerületi Bíróság
P.I. csoport polgári ügyszakos
csoportvezető-helyettesi (309. számú)
álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

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

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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
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:

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 10.
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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 beadásának helye:
2022. január 10. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Irodája
Budapest, Markó u. 27. II. emelet 16.)

(1055

A Kecskeméti Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Kecskeméti Járásbíróság
elnökhelyettesi (49. számú) álláshely
betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 5.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

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

A Miskolci 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 Miskolci Törvényszék
közigazgatási ügyszakos tanácselnöki (172.
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 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,
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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
− megfelel-e
a
vezetői
kinevezési
feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára
vonatkozó
iratoknak
a
kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez
és kezeléséhez.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 31.
A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkárság (3525 Miskolc,
Dózsa Gy. út 4.)

A Szegedi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

Pályázat a Szegedi Törvényszék polgárigazdasági-munkaügyi kollégiumvezetőhelyettesi (5. számú) álláshely betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 20. napja.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
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A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék elnöke
Széchenyi tér 4.)
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(6720

Szegedi,

A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék elnöke
Széchenyi tér 4.)

(6720

Szegedi,

Pályázat a Szegedi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiuma közigazgatási
ügyszakos tanácselnöki (32. számú)
álláshelyének betöltésére

A Szekszárdi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

Pályázat a Szekszárdi Törvényszék polgárigazdasági-munkaügyi kollégiumvezetőhelyettesi (5. számú) álláshely betöltésére

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

Bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre
kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 8 éves
tényleges civilisztikai ügyszakos bírói, valamint 6
éves vagy annál hosszabb időtartamú civilisztikai
fellebbviteli tanácsban szerzett joggyakorlata van.

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

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

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 pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 5.

46

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2021/11. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 10. napja.
A pályázat beadásának helye:
Szekszárdi Törvényszék Elnöki Titkárság (7100
Szekszárd, Dózsa Gy. út 2.)

A Szolnoki Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Szolnoki Járásbíróság elnöki (32.
számú) álláshely betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 31. napja.

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

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

Titkárság

(5000

A Veszprémi 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 Veszprémi Törvényszék büntető
ügyszakos tanácselnöki (12. számú)
álláshelyének betöltésére
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.

EGYÉB PÁLYÁZATOK

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.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

Európai jogi szaktanácsadói pályázat
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot
hirdet
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
1 büntető ügyszakos
3 közigazgatási ügyszakos
1 munkaügyi ügyszakos
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
1 büntető ügyszakos
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
1 polgári-gazdasági ügyszakos
1 munkaügyi ügyszakos
a Miskolci Törvényszék Közigazgatási Kollégium
illetékességi területén
1 közigazgatási ügyszakos
európai
jogi
szaktanácsadó
bírói
tisztség
betöltésére.

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 tisztség betöltésére az a bíró pályázhat,
− akinek az európai uniós jog területén
magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak,
− valamint az Európai Unió hivatalos
nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar
nyelv) legalább középfokú államilag
elismert komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással
rendelkezik.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 15.

A pályázathoz csatolni kell
− az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.)
OBH utasítás 3. számú melléklete szerinti
szakmai önéletrajzot,
− a nyelvismeretet igazoló dokumentumok
másolatát,
− a szakjogászi és egyéb szakirányú
végzettséget,
tudományos
fokozatot
igazoló
dokumentumok
másolatát
(amennyiben azzal rendelkezik),
− nyilatkozatot arról, hogy
o mely illetékességi területre
o mely ügyszakban kiírt tisztségre
pályázik, valamint, hogy

A pályázat beadásának helye:
Veszprémi Törvényszék elnöke (8200 Veszprém, Vár
u. 19.)
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nem áll fegyelmi büntetés hatálya
alatt és
nem áll fenn összeférhetetlenség
a
koordinátorral
vagy
a
koordinátor-helyettesekkel.

a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
1 polgári-gazdasági ügyszakos
1 büntető ügyszakos
1 közigazgatási ügyszakos
1 munkaügyi ügyszakos
európai jogi szaktanácsadói titkári tisztség
betöltésére.

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a
munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön
keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani.

A tisztség betöltésére az a bírósági titkár pályázhat,
aki
− az európai jog területén magas szintű
elméleti és gyakorlati ismeretekkel
− valamint az Európai Unió hivatalos
nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar
nyelv) legalább középfokú államilag
elismert komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással
rendelkezik.

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló
bírósági
elnökhöz
történő
beérkezésének
határideje:
2022. január 10. napja
A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság
elnöke és az adott ügyszak kollégiumvezetője
véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot
támogatja-e.
A
kollégiumvezetői
vélemény
beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5
napon belül továbbítja a pályázatot az OBH
elnökéhez.

A pályázathoz csatolni kell
− az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.)
OBH utasítás 3. számú melléklete szerinti
szakmai önéletrajzot,
− a nyelvismeretet igazoló dokumentumok
másolatát,
− a szakjogászi és egyéb szakirányú
végzettséget,
tudományos
fokozatot
igazoló
dokumentumok
másolatát
(amennyiben azzal rendelkezik),
− nyilatkozatot arról, hogy
o mely illetékességi területre
o mely ügyszakban kiírt tisztségre
pályázik, valamint hogy
o nem áll fegyelmi büntetés hatálya
alatt és
o nem áll fenn összeférhetetlenség
a
koordinátorral
vagy
a
koordinátor-helyettesekkel.

Európai jogi szaktanácsadói titkári
pályázat
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot
hirdet
a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék
nélküli) illetékességi területén
1 polgári-gazdasági ügyszakos
1 büntető ügyszakos
1 közigazgatási ügyszakos
1 munkaügyi ügyszakos
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
1 büntető ügyszakos
1 munkaügyi ügyszakos
a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén
1 polgári-gazdasági ügyszakos
2 büntető ügyszakos
1 közigazgatási ügyszakos
1 munkaügyi ügyszakos
a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
1 polgári-gazdasági ügyszakos
2 büntető ügyszakos
1 közigazgatási ügyszakos
1 munkaügyi ügyszakos
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
1 polgári-gazdasági ügyszakos
1 büntető ügyszakos
1 közigazgatási ügyszakos
1 munkaügyi ügyszakos

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a
munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön
keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani.
A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló
bírósági
elnökhöz
történő
beérkezésének
határideje:
2022. január 10.
A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság
elnöke és az adott ügyszak kollégiumvezetője
véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot
támogatja-e.
A
kollégiumvezetői
vélemény
beszerzése a bírósági elnök feladata.
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A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5
napon belül továbbítja a pályázatot az OBH
elnökéhez.

vele szemben nem áll fenn”, vagy igazolást
a
hatósági
erkölcsi
bizonyítvány
igényléséről.

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései
szerint történik.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének
időpontjára kell teljesülniük.
A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott
pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

Pályázat a Nyírbátori Járásbíróságon 1 fő
végrehajtási ügyintézői állás betöltésére

A pályázat beérkezésének
december 31. napja.

Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Vht.) 263. § (2) bekezdése értelmében
a Vht. 233. § (1) bekezdés a) és c-d) pontjaiban,
továbbá a (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott
feltételeknek
megfelelnek,
felsőfokú
iskolai
végzettséggel
és
végrehajtási
ügyintézői
szakvizsgával
rendelkeznek,
valamint
az
álláspályázathoz pályamunkát készítenek.

határideje:

2021.

A pályázatot a Nyíregyházi Törvényszék elnökéhez
(4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 2.) kell benyújtani.

KÖZLEMÉNYEK

Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Patakiné dr. Nemoda Beátának, a Nagykátai
Járásbíróság bírájának az AB 203263 sorszámú bírói,
Sarkantyú Mariann Krisztinának, az Esztergomi
Járásbíróság tisztviselőjének a BA 173928 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

A munkáltató a végrehajtási ügyintézői szakvizsga
megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt
esetben az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvén (a
továbbiakban: Iasz.) 13.§ (6) bekezdése értelmében
- legfeljebb 5 évre - halasztást engedélyezhet.

Az igazolványok érvénytelenek.

A pályázónak az - Iasz. 11/A §-ára figyelemmel hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a
tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához
szükséges
tevékenység
folytatását
kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint
vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében
meghatározott körülmény nem áll fenn.
A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás
szervezetéről
szóló
16/2001.
(X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
Vht. szerinti kinevezési feltelek fennállását
igazoló okiratok eredeti példányát vagy
azok közjegyző által hitelesített másolatát,
a személyes adatait és a rövid úton történő
elérhetőségét is tartalmazó részletes
szakmai önéletrajzot,
pályamunkát a 8002/2001. (IK 12) IM
tájékoztató szerint,
három hónapnál nem régebbi olyan
hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely
igazolja azt a tényt, „hogy az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4)
bekezdésében meghatározott körülmény
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