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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
Magáncélú, külföldi igénybevétel esetén a jogosultat
terhelik a külföldi útszakaszra eső használat
(különösen az üzemanyag, útdíj, parkolás, büntetés)
költségei.
(5) Az üzemi használatú gépjármű személyes
használata során a jogosult naponta menetlevél
vezetésére köteles a vagyonkezelő (a jogosult
beosztási helye szerinti bíróság) gépjármű
üzemeltetési szabályzatában meghatározottak
szerint. Az üzemi használatú gépjármű személyes
használatára jogosult a menetlevélen a gépjármű
személyes használatát egyértelmű jelzéssel köteles
ellátni.
(6) A jogosult részére személyes használatba adott
üzemi használatú gépjármű után is a gépjármű
vagyonkezelője (a jogosult beosztási helye szerinti
bíróság) viseli a gépjárműadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvényben rögzített cégautó adót.
(7) A jogosult részére személyes használatba adott
üzemi
használatú
gépjármű
szervizeléséről,
karbantartásáról a gépjármű vagyonkezelője (a
jogosult
beosztási
helye
szerinti
bíróság)
gondoskodik.
(8) Amennyiben a jogosult a (2) bekezdés szerinti
maximális kilométert túllépi, a (3), (4), (6) és (7)
bekezdés szerinti költségek arányosan a jogosultat
terhelik, és az üzemi használatú gépjármű térítés
nélküli személyes használata megszűnik.”

SZABÁLYZATOK

9/2021. (XII. 10.) OBH utasítás
az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás
módosításáról és a bíróságok által
használt gépjárművek üzemeltetéséről és
használatáról szóló 20/2019. (X. 31.) OBH
utasítás hatályon kívül helyezéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) és
(3) bekezdés g) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következő normatív
utasítást adom ki:
1. § A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás 2. melléklete a következő alcím
címmel és 19/A. §-sal egészül ki:
„Az OBH elnökének kinevezési jogkörébe
tartozó vezetőket megillető személyes
gépjárműhasználat

2. § Hatályát veszti a bíróságok által használt
gépjárművek üzemeltetéséről és használatáról
szóló 20/2019. (X. 31.) OBH utasítás.

19/A. § (1) Az OBH elnöke üzemi használatú
gépjármű személyes használatát biztosítja az
ítélőtábla és a törvényszék elnökének. A személyes
gépjárműhasználat hivatali és a magáncélra történő
gépjármű-használatra is jogosít.
(2) Az ítélőtábla/törvényszék elnöke az intézmény
vagyonkezelésében
lévő
üzemi
használatú
gépjármű
személyes
használata
során
a
gépjárművet térítésmentesen, belföldi forgalomban
évente 15.000 km futásteljesítményig magáncélra is
használhatja.
(3) Az üzemi használatú gépjármű személyes
használata Magyarország területén térítésmentes,
az üzemeltetéssel és üzemben tartással felmerült
költségeket a gépjármű vagyonkezelője (a jogosult
beosztási helye szerinti bíróság), bérlet esetén a
bérlője viseli.
(4) Az üzemi használatú gépjármű személyes
használata hivatali célból külföldön térítésmentes.

3. § Ez az utasítás 2021. december 31. napján lép
hatályba.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

10/2021. (XII. 16.) OBH utasítás
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás
módosításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
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pontjában kapott felhatalmazás alapján, utalással a
76. § (3) bekezdésére – figyelemmel az Országos
Bírói Tanács véleményére, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet rendelkezéseire – a következő utasítást
adom ki:

„43. § (1) A költségvetési szervek vezetői, és az
általuk írásban kijelölt, a költségvetési szervvel
szolgálati jogviszonyban álló személyek fizetési
kötelezettséget a költségvetési év kiadási
előirányzatai terhére csak az azokat terhelő korábbi
kötelezettségvállalásokkal és az Áht. 36. § (1)
bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségekkel
csökkentett összegű, eredeti vagy módosított
kiadási előirányzatok mértékéig vállalhatnak. Az
Áht.
36.
§
(1)–(2)
bekezdése
szerinti
kötelezettségvállalás esetén a szakmai és pénzügyi
teljesítésnek
–
a
Kormány
rendeletében
meghatározott kivételekkel – legkésőbb a
költségvetési év december 31. napjáig meg kell
történnie.
(2) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség vállalása
tekintetében az Áht. 36. § (4) bekezdésében és az
Ávr. 49. §-ában foglaltakat is figyelembe kell venni. A
költségvetési szervek kötelezettségvállalásai során
alkalmazni kell továbbá az Ávr. 46. § (2)
bekezdésében, az 51. §-ában, valamint az OBH
elnöke által kiadott normatív utasításokban
foglaltakat.”

1. § A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás (a továbbiakban: gazdálkodási
szabályzat) 27. §-a helyébe a következő rendelkezés
lépnek:
„27. (1) Az OBH elnöke a Fejezetbe sorolt
költségvetési szervek
és fejezeti
kezelésű
előirányzatok
kötelezettségvállalással
terhelt,
azonban a költségvetési évet követő év december
31-éig pénzügyileg nem teljesült költségvetési
maradványáról a költségvetési évet követő második
év március 31-éig elszámolást készít az
államháztartásért felelős miniszternek.
(2) A Fejezetbe sorolt költségvetési szerveknek és
fejezeti kezelésű előirányzatoknak az Ávr. 152. § (2)
bekezdése
szerint
a
meghiúsult
kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással
nem
terhelt
költségvetési
maradványt
a
meghiúsulást követő 10 munkanapon belül a
Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat
javára be kell fizetniük. Ezzel egyidejűleg az
intézményeknek a meghiúsulásról, valamint a
befizetésről az irányító szervet értesíteniük kell és az
irányító szerv az intézmény értesítését követően
tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert
és a Kincstárat.”

4. § A gazdálkodási szabályzat
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
c) 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul,
d) 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,
e) 4. melléklete az 5. melléklet szerint
módosul,
f) 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul,
g) 6. melléklete az 7. melléklet szerint
módosul,
h) 7. melléklete a 8. melléklet szerint módosul,
i) 8. melléklete a 9. melléklet szerint módosul,
j) 11. melléklete a 10. melléklet szerint
módosul.

2. § A gazdálkodási szabályzat 34. §-a a következő
(6a) bekezdéssel egészül ki:

5. § A gazdálkodási szabályzat
a) 18/A. §-ában a „normatív és céljutalomra”
szövegrészek
helyébe
a
„normatív
jutalomra és céljuttatásra” szöveg,
b) 34. § (2) bekezdés c) pontjában az „indíthat
ingatlanra” szövegrész helyébe az „indíthat
állami tulajdonú ingatlanra” szöveg,
c) 34. § (2) bekezdés d) pontjában a „javára
ingatlanra” szövegrész helyébe a „javára
állami tulajdonú ingatlanra” szöveg,
d) 67. § (1) bekezdés j) pontjában a „jutalmat”
szövegrész helyébe a „céljuttatást” szöveg
lép.

„(6a) Amennyiben valamely intézmény nem állami
tulajdonú ingatlan használatára vonatkozóan
bármely jogcímen kíván szerződést kötni, az
intézmény a szerződéskötést megelőzően OBH
elnökének előzetes egyetértését köteles beszerezni.
Az erre irányuló kérelemben meg kell jelölni az
elhelyezési célt, a használatba venni kívánt ingatlan
pontos adatait, valamint a megkötni kívánt
szerződés valamennyi lényeges szerződéses
rendelkezését.”
3. § A gazdálkodási szabályzat 43. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
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6. § Hatályát veszti a gazdálkodási szabályzat
a) 5. § (1) bekezdésében a „továbbá a
közigazgatási és munkaügyi bíróságok,”
szövegrész,
b) 51. § (1) bekezdésben a „ , végrehajtási
ügyintéző,
törvényszéki
végrehajtó”
szövegrész.

számjeggyel történő jelölése; a kezdőirat az 1-es
sorszámot kapja;”
2. § A Beisz. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A Dokumentumtárban - figyelemmel a (3)
bekezdésben meghatározott rendelkezésekre - el
kell helyezni a bírósághoz beérkezett elektronikus
okiratot. A Dokumentumtárba hiteles elektronikus
másolatban fel kell tölteni - a cégbírósági ügyek
iratainak kivételével - valamennyi ügyszakban
minden peres és nemperes ügyben érkezett vagy
keletkezett külső és belső iratot, ideértve azok
mellékleteit és a 62. § (2) bekezdése szerinti postai
levélborítékokat is. A Dokumentumtárba nem
tölthetők fel a minősített adatot, minősítés alól
feloldott adatot tartalmazó iratok, illetve a bírói vagy
külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtés
eredményének felhasználása vagy a bírói
engedélyhez kötött leplezett eszköz alkalmazásának
engedélyezése vagy eredményének a felhasználása
engedélyezése iránti ügyben keletkezett iratok. A
Dokumentumtárban a zártan kezelendő védett
adatot tartalmazó iratot csak a jogszabályban erre
feljogosított bírósági felhasználó, naplózott módon
tekintheti meg.”

7. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – a közzétételét követő napon lép
hatályba.
(2) A 4. § c) pontja és a 3. melléklet 2022. január 1.
napján lép hatályba.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
Az utasítás melléklete külön dokumentumban
található

11/2021. (XII. 16.) OBH utasítás
a bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH
utasítás módosításáról

3. § A Beisz. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A bíróság elnevezését, az ügyszámot és az irat
sorszámát mind az írásbeli jegyzőkönyv és a
jegyzőkönyv írásbeli kivonata, mind az elektronikus
okiratként
rendelkezésre
álló
jegyzőkönyv
valamennyi ívén (oldalán) fel kell tüntetni. Ha az
írásbeli jegyzőkönyv, illetve a jegyzőkönyv írásbeli
kivonatának szövege több ívre terjed, az egyes
íveket össze kell fűzni.”

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá a
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. §
(2) bekezdés b) pontja, a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (4)
bekezdésében írtakra is figyelemmel, a Magyar
Nemzeti Levéltárral egyetértésben a bíróságok
részére a következő normatív utasítást adom ki:

4. § A Beisz. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő
bekezdés lép:
„(1) Az iratmegismerési jog biztosítása során
gondoskodni kell az iratok megőrzéséről,
épségüknek védelméről, az informatikai biztonsági
szabályok,
továbbá
az
adatvédelmi
és
adatbiztonsági szabályok megtartásáról.”

1. § (1) A bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás
(a továbbiakban: Beisz.) 3. §-a a következő 28a.
ponttal egészül ki:
[E szabályzat alkalmazásában a bírósági ügyvitel
szabályairól szóló IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.)
értelmező rendelkezésein kívül:]
„28a. Metaadat: az iratkezelési folyamat során kezelt
és nyilvántartott iratot leíró adat;”
(2) A Beisz. 3. § 32. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[E szabályzat alkalmazásában a bírósági ügyvitel
szabályairól szóló IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.)
értelmező rendelkezésein kívül:]
„32. Sorszám: a kezdőirat és az azt követően érkezett
és keletkezett iratok folyamatosan emelkedő arab

5. § A Beisz. 78. §-a helyébe a következő bekezdés
lép:
„78. § A másodfokú bíróság hatályon kívül helyező
végzése elleni fellebbezést a Hkf. ügycsoportba kell
besorolni.”
6. § A Beisz. 102. § (5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép, és a 102. § a következő
(5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A befejező határozat jogerőre emelkedése után
vagy véglegessé válását követően a bíró, az (5a)
9
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bekezdésben írtak alkalmazásával, megteszi
mindazokat az intézkedéseket, amelyek nélkül az
irat nem helyezhető el a befejezett és további
intézkedést nem igénylő ügyek iratai között (például
idegen iratok visszaküldése, szakértői díj és letét
kiutalása,
bűnjellel,
költségkedvezményekkel
kapcsolatos intézkedések megtétele). Ezt követően
ad utasítást az irattárba helyezésre.
(5a) A felülvizsgálati kérelemmel támadható jogerős
határozattal befejezett 12. § (1) bekezdés szerinti
civilisztikai ügyek ügyiratait valamennyi kapcsolódó
papíralapú csatolt vagy idegen irattal együtt a
felülvizsgálati kérelem benyújtása határidejének
leteltéig
nyilvántartásba
kell
helyezni.
Ha
felülvizsgálati
kérelem
nem
érkezett,
a
nyilvántartási határidő letelte után kell a csatolást
megszüntetni és az idegen iratokat visszaküldeni.
(5b) Ha az (5a) bekezdés szerint nyilvántartási
határidőbe helyezett ügy jogerős határozata ellen
felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be, a kapcsolódó
papíralapú
csatolt
vagy
idegen
iratok
vonatkozásában a 114. § (1) bekezdése szerint kell
eljárni, majd a felülvizsgálati eljárás befejezése után,
az iratok Kúria általi visszaküldését követően kell a
csatoltás megszüntetéséről és idegen iratok
visszaküldéséről gondoskodni.”

felhívására a felek írásban bejelentették, hogy mikor
vették át a másodfokú határozatot.”
9. § A Beisz. 142-143. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„142. § A gazdasági ügyek ügycsoportjai a
következők:
1. felszámolási nemperes ügy,
2. felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői
igény és kifogás,
3. fellebbezett felszámolási nemperes ügy,
4. felszámolási nemperes ügyben fellebbezett
vitatott hitelezői igény és kifogás,
5. csődeljárási nemperes ügy,
6. csődeljárási nemperes ügyben kifogás,
7. fellebbezett csődeljárási nemperes ügy,
8. csődeljárási nemperes ügyben fellebbezett
kifogás,
9. a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy,
10. a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló törvény alapján indult ügyben
kifogás,
11. a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló törvény alapján indult fellebbezett
ügy,
12. a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló törvény alapján indult ügyben
fellebbezett kifogás,
13. vagyonrendezési nemperes ügy,
14. vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás,
15. fellebbezett vagyonrendezési nemperes ügy,
16. vagyonrendezési nemperes ügyben fellebbezett
kifogás,
17. felszámolási eljárás során jogutód nélkül
megszűnt gazdálkodó szervezet javára bejegyzett
jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy,
18. jogutód nélkül megszűnt gazdálkodószervezet
javára bejegyzett jog vagy tény törlésével
összefüggő fellebbezett nemperes ügy,
19. gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres
ügye,
20. gazdálkodó szervezetek egymás közötti
nemperes ügye,
21. gazdálkodó szervezetek egymás közötti
fellebbezett peres ügye,
22. gazdálkodó szervezetek egymás közötti
fellebbezett nemperes ügye,
23. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt,
24. bíróság kijelölése,
25. felülvizsgálati ügy,
26. az Európai Unió más tagállamában indított
fizetésképtelenségi
főeljárás
magyarországi
közzétételével,
magyarországi
közhiteles
nyilvántartásokba
történő
bejegyeztetésének
elrendelésével,
valamint
a
külföldi
fizetésképtelenségi
szakértő
belföldi

7. § A Beisz. III. Fejezete a következő 106/A. §-sal és
az azt megelőző alcím címmel egészül ki:
„A munkapéldányok kezelése
106/A. § A munkavégzés során keletkezett
papíralapú munkapéldányokat, különösen a
határozattervezeteket, másolatokat, jegyzeteket és
jogszabályszövegeket még az irodának történő
átadás előtt el kell távolítani az ügyiratból, és - ha
jogszabály
vagy
szabályzat
másként
nem
rendelkezik - lehetőleg feleslegessé válásuk
időpontjában, de legkésőbb az ügy irattárba
utalásakor meg kell semmisíteni.”
8. § A Beisz. 114. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) Az elsőfokú bíróság a felülvizsgálati kérelmet
felterjesztő lappal és a rendezett iratokkal, a 102. §
(5a) bekezdés szerint nyilvántartási határidőbe
helyezett civilisztikai ügyek esetében a papír alapú
csatolt és idegen iratokkal együtt, továbbá a jogi
képviselő és a védő meghatalmazásával együtt a
Kúriához terjeszti fel. A felterjesztő lapon - annak
megfelelő rovatában - ha korábban volt másodfokú
vagy harmadfokú eljárás, a másodfokú vagy
harmadfokú határozat tértivevényeinek számát is
fel kell tüntetni. A felterjesztő lapon azt is fel kell
tüntetni, ha a megtámadott határozat tértivevénye
nem érkezett vissza, illetve hogy a bíróság
10

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2021/12. SZÁM

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

kötelezettségvállalásával összefüggő nemperes ügy,
27. reorganizációs nemperes ügy,
28. fellebbezett reorganizációs nemperes ügy,
29. reorganizációs nemperes ügyben kifogás,
30. reorganizációs nemperes ügyben fellebbezett
kifogás,
31. szerkezetátalakítási nemperes ügy,
32. fellebbezett szerkezetátalakítási nemperes ügy.
143. § Az ügycsoportok jelölésére a következő
rövidítéseket kell használni:
1. Fpk. felszámolási nemperes ügy,
2. Fpkh. felszámolási nemperes ügyben a vitatott
hitelezői igény és kifogás,
3. Fpkf. fellebbezett felszámolási nemperes ügy,
4.
Fpkhf.
felszámolási
nemperes
ügyben
fellebbezett vitatott hitelezői igény és kifogás,
5. Cspk. csődeljárási nemperes ügy,
6. Cspkh. csődeljárási nemperes ügyben kifogás,
7. Cspkf. fellebbezett csődeljárási nemperes ügy,
8. Cspkhf. csődeljárási nemperes ügyben
fellebbezett kifogás,
9. Apk. a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy,
10.
Apkh.
a
helyi
önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján
indult ügyben kifogás,
11. Apkf. a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló törvény alapján indult fellebbezett
ügy,
12.
Apkhf.
a
helyi
önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján
indult ügyben fellebbezett kifogás,
13. Vpk. vagyonrendezési nemperes ügy,
14. Vpkh. vagyonrendezési nemperes ügyben
kifogás,
15. Vpkf. fellebbezett vagyonrendezési nemperes
ügy,
16. Vpkhf. vagyonrendezési nemperes ügyben
fellebbezett kifogás,
17. Tpk. felszámolási eljárás során jogutód nélkül
megszűnt gazdálkodó szervezet javára bejegyzett
jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy,
18. Tpkf. jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó
szervezet javára bejegyzett jog vagy tény törlésével
összefüggő fellebbezett nemperes ügy,
19. G. gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres
ügye,
20. Gpk. gazdálkodó szervezetek egymás közötti
nemperes ügye,
21. Gf. gazdálkodó szervezetek egymás közötti
fellebbezett peres ügye,
22. Gpkf. gazdálkodó szervezetek egymás közötti
fellebbezett nemperes ügye,
23. Gkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása
miatt,
24. Gkk. bíróság kijelölése,
25. Gfv. felülvizsgálati ügy,

26. Eufpk. az Európai Unió más tagállamában
indított fizetésképtelenségi főeljárás magyarországi
közzétételével,
magyarországi
közhiteles
nyilvántartásokba
történő
bejegyeztetésének
elrendelésével,
valamint
a
külföldi
fizetésképtelenségi
szakértő
belföldi
kötelezettségvállalásával összefüggő nemperes ügy,
27. Rpk. reorganizációs nemperes ügy,
28. Rpkf. fellebbezett reorganizációs nemperes ügy,
29. Rpkh. reorganizációs nemperes ügyben kifogás,
30. Rpkhf. reorganizációs nemperes ügyben
fellebbezett kifogás,
31. Szpk. szerkezetátalakítási nemperes ügy,
32.
Szpkf.
fellebbezett
szerkezetátalakítási
nemperes ügy.”
10. § A Beisz. 185. § (1) bekezdése a következő t)
ponttal egészül ki:
(Az elnöki ügyvitel körébe tartozó nyilvántartások
különösen:)
„t)
elutasított
közérdekű
adatigénylések
nyilvántartása.”
11. § A Beisz. 191. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Bármely ügyben keletkezett irat eredeti
példányát a benne szereplő adatok egy részének
vagy egészének törlése, olvashatatlanná tétele
nélkül kell megőrizni a megőrzési idő lejártáig.
(7)
Az
iratokról
vezetett
iratkezelési
nyilvántartásokban
rögzített
valamennyi
metaadatot - ideértve a személyes adatokat is - a
nyilvántartásnak az illetékes közlevéltár részére
történő átadásáig, vagy a nyilvántartás egészének
selejtezéséig, az adatok törlése nélkül, épségben és
maradéktalanul meg kell őrizi.”
12. § A Beisz. 200. § (1) bekezdése helyébe a
következő bekezdés lép:
„200. § (1) E szabályzat alkalmazásában selejtezés a
lejárt őrzési idejű, levéltárba nem adandó,
selejtezhető ügyiratok, illetve iratok kiemelése az
irattári anyagból, és a selejtezhető irattári anyag
megsemmisítésre történő előkészítése. Az évenként
sorra kerülő selejtezés időpontját az irattár
működési helye szerinti, a Bszi. 16. § b)-d) pontjában
írt bíróságnak az elnöke határozza meg.”
13. § A Beisz. 201. § (5) bekezdése helyébe a
következő bekezdés lép:
„(5) A megsemmisítésről a bíróság elnöke a 202/F. §
szerint gondoskodik.”
14. § A Beisz. 202. § (1) bekezdése helyébe a
következő bekezdés lép:
„(1) A selejtezést követően az elektronikus iratokat,
dokumentumokat, metaadataik megtartása mellett,
11
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kell

az

Az interneten történő elektronikus iratbetekintésre
a betekintés bírósági engedélyezését követően
kerülhet sor. Az elektronikusan nem kezelhető
iratok
elektronikus
iratbetekintésére
nincs
lehetőség.”

15. § A Beisz. VII. Fejezete a következő 202/F. §-sal és
az azt megelőző alcím címmel egészül ki:

17. § (1) A Beisz. 5. melléklet II. pont I) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„I) A megszűnt Regionális Közigazgatási és
Munkaügyi Kollégium”
(2) A Beisz. 5. melléklet II. pont L) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„L) A bírósági munka javítására irányuló javaslatok,
tapasztalatcsere, jó gyakorlatok”
(3) A Beisz. 5. melléklet II. pontja a következő M)-N)
alponttal egészül ki:
„M) A bíróság elnöke által létrehozott külön
feladattal megbízott testületek
N) Fejlesztési folyamatok”

„Az iratok megsemmisítése
202/F. § (1) A szabályzat szerint megsemmisítendő
iratok megsemmisítéséről, a bíróságon kívüli
munkavégzés során készült munkapéldányok
kivételével, a bíróság elnöke gondoskodik. Az irat
megsemmisítése a benne foglalt információ
helyreállításának lehetőségét kizáró módon történő
végleges hozzáférhetetlenné tételét jelenti, amely
következtében az irat tartalma többé nem
rekonstruálható.
(2)
A
megsemmisítés
előkészítését,
a
megsemmisítendő
iratok
összegyűjtését
és
elszállítását úgy kell megszervezni, hogy közben az
iratok tartalma illetéktelen személy által ne legyen
megismerhető.
(3) A 106/A. § szerinti munkapéldányok
megsemmisítése, amennyiben annak feltételei
adottak, elsősorban az egyes helyiségekben
elhelyezett
iratmegsemmisítők
segítségével
történik. Ha iratmegsemmisítők nem helyezhetők
el, akkor az iratokat a megsemmisítésre történő
elszállítás előtt a (2) bekezdésnek megfelelő módon,
például zárható gyűjtőedények használatával kell
összegyűjteni.
(4) Bíróságon kívüli munkavégzés során készült
munkapéldányok megsemmisítéséről az a bíró vagy
igazságügyi alkalmazott gondoskodik a (3)
bekezdésben foglaltaknak megfelelően, aki a
munkapéldányokat a bíróságon kívüli munkavégzés
során készítette.
(5)
Az
iratok
megsemmisítése
módjának
kiválasztásakor
figyelembe
kell
venni
a
környezetvédelmi
és
újrahasznosítási
szempontokat is. A megsemmisítés végrehajtására
igénybe vehető gazdálkodó szervezet szolgáltatása
is. A megsemmisítéssel olyan gazdálkodó szervezet
bízható meg, amely a tevékenységéhez szükséges
hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá
gondoskodik arról, hogy az iratok tartalma
megsemmisítésükig illetéktelenek által ne legyen
megismerhető.”

18. § (1) A Beisz. 6. melléklet II.2. pontja a következő
09-10. sorral egészül ki:
(Sorszám

Az irat megnevezése

A megőrzési idő
években

A
levéltárba
átadás
ideje
években)

09

A bíróság elnöke
által
létrehozott
külön
feladattal
megbízott testületek
(M)

5

0

10

Fejlesztési
folyamatok (N)

5

0

(2) A Beisz. 6. melléklet II.5. pontja a következő 0306. sorral egészül ki:

16. § A Beisz. 203/E. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„203/E. § Az interneten történő elektronikus
iratbetekintés a 2020. január 1. napját követően a
bíróságra érkezett, felhasználói feltételekben
rögzített ügyekben, az erre a szolgáltatásra
regisztrált és a szolgáltatási feltételeket elfogadó,
32. §-ban meghatározott ügyfeleknek biztosítható.
12

(Sorszám

Az irat megnevezése

A megőrzési idő
években

A
levéltárba
átadás
ideje
években)

03

2014. december 31.
napját
követően
keletkezett,
éves
vagy
hosszabb
időszakra vonatkozó
rendszeres
adatszolgáltatások,
ideértve
a
bírói
egyéni
teljesítmények
adatszolgáltatását is
(A)

NS
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04

2014. december
31.
napját
követően
keletkezett, éves
vagy
hosszabb
időszakra
vonatkozó eseti
adatszolgáltatás
(B)

NS

15

05

2014. december
31.
napját
követően
keletkezett, évnél
rövidebb
időszakra
vonatkozó
rendszeres
adatszolgáltatás
ok, ideértve a
bírói
egyéni
teljesítmények
adatszolgáltatásá
t is (A)

5

0

2014. december
31.
napját
követően
keletkezett, évnél
rövidebb
időszakra
vonatkozó eseti
adatszolgáltatás
(B)

5

06

02

Az 1990. május
1-től keletkezett
cégtörvényességi
(Cgt.,
Cgtf.),
végelszámolási
kifogással
kapcsolatos
(Vgk.,
Vgkf.),
kényszertörlési
(Kt.,
Ktf.),
valamint
a
jogutód
nélkül
megszűnt
cég
javára bejegyzett
jog vagy tény
törlésével
kapcsolatos
ügyiratok (Tpk.,
Tpkf.)

10

0

03

Az 1990. május
1-től keletkezett
egyéb cégügyek
(Cgpk.)

5

0

0
(4) A Beisz. 6. melléklet VI. pontja a következő 06a-06b.
sorral egészül ki:

(3) A Beisz. 6. melléklet VI. pont 01-03. sora helyébe a következő
01-03. sor lép:
(Sorszám

Az irat
megnevezése

A megőrzési idő
években

A levéltárba
átadás ideje
években)

01

Valamennyi
cégirat
1990.
április 30. napjáig
(beleértve
a
törzskönyvből
áttett iratokat és
nyilvántartóköny
veket), valamint
az
állami
vállalatok
átalakulásával
kapcsolatos
cégiratok és a
jogutódok iratai
2007. december
31. napjáig

NS

15

13

(Sorszám

Az irat
megnevezése

A megőrzési idő
években

A
levéltárba
átadás
ideje
években)

06a

Az 1990. május 1től
keletkezett
cégbejegyzéssel,
változásbejegyzéss
el,
törléssel
kapcsolatos
cégiratok (Cg., Cgf.)
közül a létesítő
okiratok
és
módosításaik,
valamint a törlési
okiratok

NS

HN

06b

Az 1990. május 1től
keletkezett
cégbejegyzéssel,
változásbejegyzéss
el,
törléssel
kapcsolatos
cégügyek (Cg., Cgf.)
egyéb iratai a cég
jogerős
törlését
követően

10

0
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(5) A Beisz. 6. melléklet VI. pont 10. sora helyébe a
következő 10. sor lép:
(Sorszám

10

Az irat
megnevezése

A
cégbírósági
ügyekből,
a
selejtezési eljárás
alá vont iratok
közül az illetékes
közlevéltár
által
kidolgozott
mintavételi
eljárással
kiválasztott
ügyiratok,
illetve
iratok

A megőrzési idő
években

NS

HATÁROZATOK

A
levéltár
ba
átadás
ideje
évekbe
n)

96.SZ/2021. (XII. 6.) OBHE határozat
a Szekszárdi Törvényszék területén egy
tanácselnöki álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé alakításáról és a Szekszárdi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 89.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

15

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Szekszárdi
Törvényszék területén 2021. december 1-jei
hatállyal egy tanácselnöki (10. számú) álláshelyet
törvényszéki bírói álláshellyé alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
december 1. napjától az alábbiak szerint
módosítom a Szekszárdi Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 89.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 1. pontját:

19. § A Beisz.
a) 3. § 22a. pontjában a „KKBSZ” szövegrész helyébe
a „KKSZB” szöveg;
b) 70. § (4) bekezdésében a „(2)-(4) bekezdésben”
szövegrész helyébe a „(2)-(3) bekezdésben” szöveg;
c) 77. § (1) bekezdés f) pontjában a „Jp.” szövegrész
helyébe a „Jpe.” szöveg;
d) 172. § (4) bekezdésében a „10/2012. (VI. 15.) OBH
utasítás 4. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe
a „7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás 8. § (3)
bekezdésében” szöveg;
e) 173. §-ában a „jelegére” szövegrész helyébe a
„jellegére” szöveg, a „(pl. 2013. El.II.B.8.)” szövegrész
helyébe a „(pl. 2013.El.II.B.8.)” szöveg;
f) 6. melléklet II.14. pont 09. sor 3. oszlopában az „5”
szövegrész helyébe a „8” szöveg;
g) 6. melléklet IX. pont 27. sor 3. oszlopában, 44. sor
3. oszlopában és 47. sorának 3. oszlopában a „10”
szövegrész helyébe a „8” szöveg
lép.

1.

Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.5. tanácselnök: 6 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 10 fő

A törvényszéki bírói létszám összesen (23 fő), a bírói
létszám mindösszesen (55 fő) és a Szekszárdi
Törvényszék engedélyezett létszáma (237 fő)
változatlan.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

97.SZ/2021. (XII. 9.) OBHE határozat
a 2022. évi központi oktatási tervről

20. § Hatályát veszti a Beisz.
a) 6. melléklet II.5. pont 01-02. sora,
b) 6. melléklet VI. pont 06. sora.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (7) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
az alábbi határozatot hozom:

21. § Ez az utasítás 2022. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

1. A bíróságok 2022. évi központi oktatási tervét e
határozat
mellékletében
foglaltak
szerint
határozom meg.

14
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2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép
hatályba.

pontjában írt felhatalmazás alapján az alábbi
határozatot hozom:

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

1. § A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás 2022. január 1. napjától
hatályos 2. melléklet 16. § (1) bekezdésében
megjelölt képzésben előadóként, oktatóként
résztvevő bíró és igazságügyi alkalmazott díjazását
30.000,Ft/óradíjban
(azaz
harmincezer
forint/óradíjban) állapítom meg.

A határozat melléklete külön dokumentumban
található.

98.SZ/2022. (XII. 16.) OBHE határozat
a Bíróságok Fejezet lakáscélú támogatási
keretének megállapításáról

2. § Ez a határozat 2022. január 1. napján lép
hatályba.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló 5/2013 (VI. 25.) OBH utasítás
7. melléklet 1. § (1) pontjára hivatkozva a lakáscélú
támogatás 2022. évi keretét legfeljebb 54 millió
forintban állapítom meg. Az elkülönített számlán
nyilvántartott és kezelt keret feltöltésére az OBH
2022. évi elemi költségvetésében tervezett összeg,
valamint a korábbi években és tárgyévben nyújtott
lakáscélú
támogatásokból
befolyt
törlesztő
részletek szolgálnak. Lakáscélú támogatás az
elkülönített számlán nyilvántartott keret erejéig
nyújtható.

101.SZ/2021. (XII. 17.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtáblán egy tanácselnöki
álláshely ítélőtáblai bírói álláshellyé
alakításáról és a Fővárosi Ítélőtábla
engedélyezett létszámáról szóló
95.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Fővárosi
Ítélőtáblán 2021. december 15-ei hatállyal egy
tanácselnöki (30. számú) álláshelyet ítélőtáblai bírói
álláshellyé alakítok át.

99.SZ/2021. (XII. 16.) OBHE határozat
a Debreceni Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata jóváhagyásáról

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2021.
december 15. napjától az alábbiak szerint
módosítom a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról szóló 95.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 1. pontját:

A Debreceni Törvényszék 2021. november 25.
napján
benyújtott
2020.El.II.B.18/12.
számú
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyom.

1.

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

Bírói létszám
1.1. Ítélőtáblai bírói létszám:
1.5. tanácselnök: 28 fő
1.7. ítélőtáblai bíró: 56 fő

Az ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen (96 fő) és
a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszáma (225
fő) változatlan.

100.SZ/2021. (XII. 17.) OBHE határozat
a képzésben előadóként, oktatóként
résztvevő bíró és igazságügyi alkalmazott
díjazásáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
15
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pontjában írt jogköröm alapján a Győri Törvényszék
területén 2022. január 1-jei hatállyal egy bírósági
ügyintézői álláshelyet középfokú végzettségű
tisztviselő, írnoki álláshellyé alakítok át.

102.SZ/2021. (XII. 21.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely járásbírósági
bírói álláshellyé alakításáról és a Gyulai
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 81.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Gyulai
Törvényszék területén 2022. január 1-jei hatállyal
egy törvényszéki bírói (21. számú) álláshelyet
járásbírósági bírói álláshellyé alakítok át.

2.

Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
(296 fő) és a Győri Törvényszék engedélyezett
létszáma (391 fő) változatlan.

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

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.5. bírósági ügyintéző: 17 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 152 fő

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

Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 14 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen:
28 fő

105.SZ/2021. (XII. 23.) OBHE határozat
az Egri Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 37 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen:
46 fő

Az Egri Törvényszék 2020.El.I.D.10/10/2. számon
2021. december 1. napján benyújtott Szervezeti és
Működési
Szabályzatának
módosítását
jóváhagyom.

Az bírói létszám mindösszesen (74 fő) és a Gyulai
Törvényszék engedélyezett létszáma (321 fő)
változatlan.

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

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

104.SZ/2021. (XII. 21.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék területén 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
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)

16

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2021/11. SZÁM

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
Általános rendelkezések

101/2021. (XII. 1.) OBT határozat
a bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.) OBH
utasítás módosításának véleményezéséről

1. § A Juhász Andor-díjat (a továbbiakban: díj) az
Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT)
adományozza, amelyről határozatot hoz. Az
adományozás időpontja az OBT határozatának
kelte.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.) OBH utasítás
módosítását támogatja.

2. § (1) A szabályzat határozat hatálya
- a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény alapján szolgálati
viszonyban álló bíróra,
- a nyugalmazott bíróra,
az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 1. § (1)
bekezdés a) és b) pontjában, valamint a (2) és (3)
bekezdésében
meghatározott
igazságügyi
alkalmazottra, illetve
- a nyugalmazott igazságügyi alkalmazottra
terjed ki.

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

102/2021. (XII. 1.) OBT határozat
a Szolgálati Bíróságok ügyrendjének
módosításáról

(2) A díj elhunyt bíró, igazságügyi alkalmazott
részére posztumusz adományozható.

Az Országos Bírói Tanács jóváhagyja a Szolgálati
bíróságok ügyrendje 1. és 2. számú mellékletének
módosítását, és közzéteszi azt a központi honlapon.

A díj fokozatai
3. § (1) A díj arany, ezüst és bronz fokozatú.

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

(2) A díj arany fokozata bírónak
a) példamutató bírói életpályája vagy
b) hosszú időn át folytatott kimagasló színvonalú
ítélkezés vagy
c) a bírósági igazgatás területén kifejtett
példamutató tevékenység
elismeréseként adományozható.

103/2021. (XII. 1.) OBT határozat
a Juhász Andor-díj alapításáról és
adományozásáról

(3) A díj ezüst fokozata bírónak
a) kimagasló színvonalú ítélkezés vagy
b) a bírósági igazgatás területén kifejtett kimagasló
tevékenység
elismeréseként adományozható.

Az Országos Bírói Tanács kifejezve az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács által Juhász Andornak, a
Magyar Királyi Kúria közmegbecsüléssel övezett
elnökének emlékére, illetve a kiemelkedő
igazságszolgáltatási
tevékenység
elismerésére
alapított Juhász Andor-díj egyedülálló jelentőségét,
a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés a)
pontjában írt felhatalmazás alapján a következő
alapító és adományozásról szóló rendelkezéseket
adja ki:

(4) A díj bronz fokozata igazságügyi alkalmazottnak
a) példamutató igazságügyi alkalmazotti életpályája
vagy
b) az ítélkezést segítő kimagasló tevékenység vagy
c) a bírósági igazgatást segítő kimagasló
tevékenység
elismeréseként adományozható.
(5) A díj arany és ezüst fokozata legalább 20 éves
bírói szolgálati jogviszonnyal rendelkező bíró vagy
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nyugalmazott bíró, illetve bronz fokozata legalább
20 éves igazságügyi szolgálati jogviszonnyal
rendelkező
igazságügyi
alkalmazott
vagy
nyugalmazott igazságügyi alkalmazott részére
adományozható.

c) az érintett szerv vezetője a Bjt.27/A.§ (1)
bekezdésében felsorolt érintett szervhez beosztott
bíró és bírósági titkár esetében,
d) a Bszi. § 118.§ (1) bekezdés a) pontjában felsorolt
bíróság elnöke a kinevezési jogkörébe tartozó, az
ítélőtáblai, a törvényszéki, a járásbírósági vezető,
valamint a munkáltatói jogkörébe tartozó bíró és
igazságügyi alkalmazott, illetve nyugállományát
megelőzően munkáltatói jogkörébe tartozott
nyugalmazott vezető, nyugalmazott bíró és
nyugalmazott igazságügyi alkalmazott esetében
tehet javaslatot.

4. § (1) A díj arany fokozata egy 42,5 mm átmérőjű
kerek, aranyozott ezüst érem, előlapján Juhász
Andor domborított arcmásával, a hátlapján körben
„Országos Bírói Tanács”, középen „Juhász Andor-díj
arany fokozata” felirattal.
(2) A díj ezüst fokozata egy 42,5 mm átmérőjű kerek,
ezüst érem, előlapján Juhász Andor domborított
arcmásával, a hátlapján körben „Országos Bírói
Tanács”, középen „Juhász Andor-díj ezüst fokozata”
felirattal.

(2) Javaslattételre jogosult továbbá bíró esetében
bármely bíró, igazságügyi alkalmazott esetében
bármely bíró, valamint bármely bíróság vagy az OBH
igazságügyi alkalmazottja. A javaslatot a javasolt
személy felett munkáltatói jogkört gyakorló
elnöknél kell megtenni.

(3) A díj bronz fokozata egy 42,5 mm átmérőjű kerek
bronz érem, előlapján Juhász Andor domborított
arcmásával, a hátlapján körben „Országos Bírói
Tanács”, középen „Juhász Andor-díj bronz fokozata”
felirattal.

(3) Bíró esetében – az OBH-ba és a Bjt.27/A.§ (1)
bekezdésében felsorolt érintett szervhez beosztott
bíró kivételével – a 3.§ (2) bekezdés, illetve (3)
bekezdés a) és b) pontja alapján tett javaslatot az
érintett
bíró
szakága
szerinti
kollégium
véleményezi. A véleményezés a díjnak a javaslatban
meghatározott fokozatára vonatkozik.

A díjak száma
5. § (1) A díj arany fokozatából évente legfeljebb tíz,
az ezüst fokozatából évente legfeljebb tizenöt, a
bronz fokozatából évente legfeljebb húsz
adományozható.

(4) A 6. § (3) bekezdés esetében az OBH elnöke a
kollégiumok
többségi
támogatását
elnyert
valamennyi személyi javaslat figyelembevételével
dönt a kezdeményezésről.

(2) Az OBT – különösen indokolt esetben – bármelyik
fokozatban megemelheti eggyel az adott évben
adományozott díjak számát.

(5) A díj adományozására irányuló, indokolással
ellátott kezdeményezésnek az OBT-hez való
beérkezésének határideje minden év április 15.
napja.

(3) Posztumusz díj a keretszámot meghaladóan is
adományozható.
Javaslattétel, véleményezés és kezdeményezés a díj
adományozására

(6) A kezdeményezéshez a 6. § (3) bekezdés
esetében
csatolni
kell
a
kollégiumi
véleménynyilvánításról szóló jegyzőkönyvet. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell valamennyi
díjadományozásra javasolt személy esetében a
kollégiumi ülésen jelenlevők, a leadott szavazatok, a
támogató és az ettől eltérő szavazatok számát.

6. § (1) A díj adományozására
a) a Kúria elnöke a kúriai bíró, Kúriára beosztott bíró
és kúriai igazságügyi alkalmazott, illetve a
nyugalmazott kúriai bíró és nyugalmazott kúriai
igazságügyi alkalmazott esetében,

A díj adományozása
b) az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban:
OBH) elnöke a munkáltatói jogköre alá tartozó bíró,
igazságügyi
alkalmazott,
valamint
ekként
nyugalmazott bíró és ekként nyugalmazott
igazságügyi alkalmazott esetében,

7. § (1) Az OBT a díjak adományozásáról minden év
május 5. napjáig határoz.
(2) Az OBT jogosult a javasoltnál alacsonyabb
fokozatú díj adományozására a 3.§ (2)-(4)
bekezdésben
meghatározott
feltételek
figyelembevételével.
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(3) Nem adományozható a díj annak, aki fegyelmi
büntetés hatálya alatt áll.

(5) A díjat a visszavonása esetén az OBT iroda
részére kell visszajuttatni, azonban a díjjal együtt
kifizetett jutalom a díjazottól nem követelhető
vissza.

A díj átadása
8. § (1) A díjat az OBT elnöke a Bíróságok Napján
ünnepélyes keretek között adja át a díjazottaknak.

A díjjal kapcsolatos közzététel

(2) A díjazott távolléte esetén a díj méltó
körülmények közötti átadásáról az OBT elnöke
gondoskodik.

11. § A díj adományozásáról szóló határozatot – a díj
átadásának időpontjára utalással - a meghozatalát
követően a Hivatalos értesítőben és az OBT
honlapján, továbbá a visszavonásáról szóló
határozatot az OBT honlapján közzé kell tenni.

(3) A posztumusz díjat az OBT elnöke a díjazott
hozzátartozójának adja át.

Záró rendelkezés
(4) A díj arany fokozatát sötétzöld, az ezüst fokozatát
sötétkék, míg a bronz fokozatát bordó bársony
borítású díszdobozban kell elhelyezni, mellyel
együtt át kell adni az OBT által kiállított, az
adományozás tényét tanúsító díszokiratot is.

12. § Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép
hatályba, mellyel egyidejűleg a Juhász Andor-díjról
szóló 87/2018. (IX. 05.) számú OBT határozat
hatályát veszti.

A díjjal járó jutalom

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

9.§ (1) A díjazott – a posztumusz adományozás
kivételével - jutalomban részesül.
(2) A jutalom összege
a) a díj arany fokozata esetén a legalacsonyabb bírói
alapilletmény háromszorosa,
b) a díj ezüst fokozata esetén a legalacsonyabb bírói
alapilletmény kétszerese,
c) a díj bronz fokozata esetén a legalacsonyabb bírói
alapilletménynek megfelelő összeg.

104/2021. (XII. 1.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal 2022. évi
központi oktatási tervének
véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal 2022. évi központi oktatási tervét támogatja.

(3) A díjjal járó jutalom kifizetése a díj átadása
napján történik.

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

A díj visszavonása
10. § (1) Az OBT a tagok legalább kétharmadának
szavazatával elfogadott határozatával a díjat
visszavonja attól, aki arra méltatlanná válik.

105/2021. (XII. 1.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács 2022. évi
költségvetéséről

(2) Méltatlannak kell tekinteni azt a díjazottat, akit a
bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen
szabadságvesztésre vagy közérdekű munkára ítélt,
illetve akinek szolgálati jogviszonya jogerős fegyelmi
büntetésként felmentéssel vagy hivatalvesztéssel
szűnt meg.

Az Országos Bírói Tanács a 2022. évi költségvetését
a következők szerint határozza meg:
Költség megnevezése

(3) Méltatlan az a díjazott is, akinek valamely, a
szolgálati
jogviszonnyal
össze
nem
férő
magatartását
az
OBT
a
díj
viselésével
összeegyeztethetetlennek tekinti.

1. Személyi költségek
1.1

(4) A díj visszavonásáról az OBT hivatalból vagy a
kezdeményező javaslatára határoz.
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2022. évi
költségvetés
6 469 542

4 839 358
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Külföldi kiküldetések
1.2 napidíjának bruttó
költsége
1.3

Munkaadót terhelő
járulék és szocho

2. Működés általános
költségei
2.1

OBT Iroda tárgyi
eszközei

Informatikai eszközök
beszerzése, tárhely,
2.2 domain,
honlapfejlesztés,
karbantartás

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI

800 000

830 184

5 530 000

200 000

2.8

Külső szakértő
alkalmazása

Kommunikációs
költségek:
2.9
névjegykártya,
kiadványok
2.10

Reprezentációs
költségek

3. Ülések

150 000

1 900 000

Részvételi díj belföldi
rendezvényen

800 000

600 000
300 000

5.4 Belföldi útiköltség

200 000

2 600 000

Képzés OBT tagok
részére

Összesen:

600 000
2 000 000

7. SZJA és szocho (a 2.7, 2.9,
3.1, 4.3, 4.5, 5.1 és 5.2 sorok
után, személyi nélkül)

500 000

800 000

5.3 Belföldi szállásdíj

6.1

500 000

2 778 428

34 527 970

600 000
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

8 250 000

1 500 000

3.3 Vidéki tagok utazása

2 500 000

4.1 ENCJ tagdíj

Vendégfogadás szállás
és catering költségei

6.2 Tartalék

3.2 Vidéki tagok szállása

4. Nemzetközi kapcsolatok

500 000

6. Egyéb költségek,
tartalékképzés

600 000

4 000 000

Technikai eszközök
biztosítása

Nemzetközi
konferencia,
4.4
rendezvény részvételi
díja

5.2

80 000

3.1 Catering

3.4

1 500 000

Külső helyszínen
megtartott rendezvény
5.1
(catering, terembérlés
stb.)

2 000 000

2.4 Postaköltség

Tagok részére
2.7 biztosított internet
előfizetés

4.3 Külföldi szállásköltség

5. Kitelepülés

500 000

Bizottságok
2.6 működésével
kapcsolatos költségek

2 500 000

4.5

400 000

2.3 Fordítás, tolmácsolás

2.5 Postafiók bérlése

Utazási költség
(repülőjegy, stb.)

4.2

250 000
7 000 000
1 700 000
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106/2021. (XII. 1.) OBT határozat
a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló 5/2013. (VI.25.) OBH
utasítás módosításának véleményezéséről

110/2021. (XII. 1.) OBT határozat
az OBT sajtószóvivőjének kijelöléséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Vasvári Csabát az OBT
sajtószóvivőjének kijelöli.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének a bíróságok és az Országos
Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló 5/2013.
(VI.25.) OBH utasítás módosítását támogatja.

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

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

111/2021. (XII. 1.) OBT határozat
elsőfokú bírósági végrehajtói fegyelmi
bíróság tagjának kinevezéséről

107/2021. (XII. 1.) OBT határozat
az Igazságügyi Tanácsok Európai
Hálózatába az OBT-t képviselő tagok
kijelöléséről

Az Országos Bírói Tanács 2021. december 1.
napjától 2025. november 30. napjáig terjedő
időtartamra a Budapest Környéki Törvényszék
mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi
Bíróság tagjává nevezi ki dr. Kiss Mártát, a Budapest
Környéki Törvényszék bíráját.

Az Országos Bírói Tanács az Igazságügyi Tanácsok
Európai Hálózatába (ENCJ) az OBT képviseletére dr.
Abért János, dr. Rochlitz Zoltán és dr. Matusik Tamás
OBT tagokat jelöli ki.

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

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

112/2021. (XII. 1.) OBT határozat
elsőfokú bírósági végrehajtói fegyelmi
bíróság elnökének kinevezéséről

108/2021. (XII. 1.) OBT határozat
nemzetközi kapcsolatokért felelős tag
kijelöléséről

Az Országos Bírói Tanács 2021. december 1.
napjától 2025. november 30. napjáig terjedő
időtartamra a Budapest Környéki Törvényszék
mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi
Bíróság elnökévé nevezi ki dr. Kiss Mártát, a
Budapest Környéki Törvényszék bíráját.

Az Országos Bírói Tanács dr. Matusik Tamást az OBT
nemzetközi kapcsolatokért felelős tagjának jelöli ki.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

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

109/2021. (XII. 1.) OBT határozat
az OBT honlapja felelős szerkesztőjének
kijelöléséről

113/2021. (XII. 1.) OBT határozat
bíró lemondási idejének meghatározásáról
és munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítéséről

Az Országos Bírói Tanács dr. Csontos Katalint a
www.orszagosbiroitanacs.hu
honlap
felelős
szerkesztőjének jelöli ki.

Az Országos Bírói Tanács dr. Vadász Viktornak, a
Fővárosi Törvényszék bírájának lemondási idejét –
kérelmére – 2021. december 31. napjában állapítja

Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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meg, 2021. december 4. napjától a lemondási idő
végéig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

114/2021. (XII. 1.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról
Az Országos Bírói Tanács a 2021. december 1.
napján megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.

Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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dr. Kun Annamáriát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Potháczki Dórát, a Tatabányai Járásbíróság
bíráját,
dr. Resán Dalmát, a Nyíregyházi Járásbíróság bíráját,
dr. Sütő Krisztina Erikát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját,
dr. Szántó Adrienn Máriát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját 2022. január 1. napjától,
dr. Mészáros Áront, a Makói Járásbíróság bíráját,
dr. Szendrák Dominikát, a Gyöngyösi Járásbíróság
bíráját 2022. január 15. napjától határozatlan
időtartamra bíróvá kinevezte.

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke
dr. Vadász Viktort, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2021. december 31-ei hatállyal,
dr. Ficzere Ritát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bíráját, címzetes törvényszéki bírót,
dr. Keszler Ágnest, a Szolnoki Járásbíróság bíráját
2022. február 28-ai hatállyal lemondására
figyelemmel,
dr. Kulcsár Klárát, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
címzetes táblabírót 2022. május 10-ei hatállyal,
dr. Cseicsner Évát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját, címzetes táblabírót 2022. május 18-ai
hatállyal,
Velősyné dr. Péteri Zsuzsannát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2022. június
3-ai hatállyal,
dr. Fecz Józsefet, az Egri Törvényszék tanácselnökét,
címzetes táblabírót 2022. július 5-ei hatállyal,
dr. Fekete Magdolnát, a Nyíregyházi Törvényszék
bíráját és
Győriné dr. Hollósi Laurát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját 2022. július 9-ei hatállyal,
dr. Veszprémy Zoltánt, a Debreceni Ítélőtábla
tanácselnökét 2022. július 24-ei hatállyal bírói felső
korhatár betöltésére figyelemmel bírói tisztségéből
felmentette.

Dr. Jagudits Katalinnak, a Pápai Járásbíróság
bírájának,
dr. Péter-Sztankó Ágnes Mártának, az Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bírónak,
dr. Magyar Anna Ilonának, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírájának kinevezését a 2022. január 1.
napjától 2024. december 31. napjáig terjedő
időtartamra meghosszabbította.

Dr. Etl-Nagy Ildikót, a Győri Járásbíróság bírósági
titkárát,
dr. Havasiné dr. Kulcsár Petrát, a Győri Törvényszék
bírósági titkárát 2022. január 1. napjától 2024.
december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá
kinevezte,
dr. Budai Dávidot, az Ajkai Járásbíróság bíráját,
dr. Csécsei Etele Ádámot, a Gödöllői Járásbíróság
bíráját,
dr. Cogoi Róbertet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
Fazakasné dr. Németh Mónikát, a Pesti Központi
Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Fekete Gábort, a Bonyhádi Járásbíróság bíráját,
dr. Forstner Viktóriát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Galla Éva Piroskát, a Szekszárdi Járásbíróság
bíráját,
Kónyáné dr. Garamvölgyi-Dorkó Brigittát, az Érdi
Járásbíróság bíráját,
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325.E/2021. (XII. 6.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

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. Szentpáli
Juditnak, a Fővárosi Törvényszék bírájának, a
Fővárosi Ítélőtáblára történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett – 2022. január 1.
napjától 2022. június 30. napjáig meghosszabbítom.

323.E/2021. (XII. 2.) OBHE határozat
ítélőtáblai bírák Szegedi 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) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében
dr. Makai Lajosnak és
dr. Tóth Sándornak, a Pécsi Ítélőtábla
tanácselnökeinek, valamint
dr. Hudvágner Andrásnak, a Pécsi
Ítélőtábla bírájának
a Szegedi Ítélőtáblára történt kirendelését –
hozzájárulásukkal, eredeti ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett – 2022. január 1. napjától 2022.
április 15. napjáig meghosszabbítom.

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

326.E/2021. (XII. 6.) OBHE határozat
bíró 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. Karaszi
Margaritának, a Fővárosi Törvényszék bírájának, a
Fővárosi Ítélőtáblára történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett – 2022. január 1.
napjától 2022. június 30. napjáig meghosszabbítom.

324.E/2021. (XII. 6.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján
dr. Gyarmathy-Tamási Eszter Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2022.
január 1. napjától 2022. február 14. napjáig terjedő
határozott időtartamra meghosszabbítom.

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

327.E/2021. (XII. 6.) OBHE határozat
bíró 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. §
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(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Vasady
Loránt Zsoltnak, a Fővárosi Törvényszék bírájának, a
Fővárosi Ítélőtáblára történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2022. január 1. napjától 2022.
június 30. napjáig meghosszabbítom.

június 30. napjáig - a Debreceni Ítélőtáblára
kirendelem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

330.E/2021. (XII. 6.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

328.E/2021. (XII. 6.) OBHE határozat
bírók Fővárosi 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) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Raczky
Katalinnak, a Fővárosi Törvényszék bírájának a
Fővárosi Ítélőtáblára történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2022. január 1. napjától 2022.
június 30. napjáig meghosszabbítom.

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,
hozzájárulásukkal
dr. Szunyogh Zsófia Beátának, a Fővárosi
Törvényszék bírájának, eredeti ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül és
dr. Csonka Balázsnak, a Fővárosi Törvényszék
bírájának, eredeti ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett,
a Fővárosi Ítélőtáblára történt kirendelését 2022.
január 1. napjától 2022. június 30. napjáig
meghosszabbítom.

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

331.E/2021. (XII. 6.) OBHE határozat
bíró 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. Sági
Zsuzsannának, a Budapest Környéki Törvényszék
tanácselnökének a Fővárosi Ítélőtáblára történt
kirendelését – hozzájárulásával, eredeti ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül – 2022. január 1.
napjától 2022. június 30. napjáig meghosszabbítom.

329.E/2021. (XII. 6.) OBHE határozat
bíró Debreceni 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
fejlődésének elősegítése érdekében dr. Kormos
Jánost,
a
Debreceni
Törvényszék
bíráját
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett - 2022. január 1. napjától 2022.

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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332.E/2021. (XII. 7.) OBHE határozat
bírók Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

334.E/2021. (XII. 7.) OBHE határozat
bíró Fővárosi 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) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében
dr. Stecbauer Anitát, a Fővárosi Törvényszék
bíráját, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül és
dr. Dulai Erzsébetet, a Fővárosi Törvényszék
bíráját, eredeti ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett,
hozzájárulásukkal - 2022. január 1. napjától 2022.
június 30. napjáig - a Fővárosi Ítélőtáblára
kirendelem.

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. Fintha-Nagy
Péter Lászlónak, a Fővárosi Törvényszék bírájának a
Fővárosi Ítélőtáblára történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2022. január 1. napjától 2022.
június 30. napjáig meghosszabbítom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

335.E/2021. (XII. 7.) OBHE határozat
bíró Fővárosi 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) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Lupóczné
dr. Krammer Editnek, a Fővárosi Törvényszék
bírájának
a
Fővárosi
Ítélőtáblára
történt
kirendelését – hozzájárulásával, eredeti ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül – 2022. január 1.
napjától 2022. június 30. napjáig meghosszabbítom.

333.E/2021. (XII. 7.) OBHE határozat
bíró Debreceni 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
fejlődésének elősegítése érdekében dr. Horváth
Péter Tamást, a Debreceni Törvényszék bíráját
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett - 2022. január 1. napjától 2022.
június 30. napjáig - a Debreceni Ítélőtáblára
kirendelem.

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

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

336.E/2021. (XII. 7.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény 680. § (4) bekezdése alapján – a Miskolci
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. Balogh
Adriennt, a Mezőkövesdi Járásbíróság bíráját,
hozzájárulásával, 2021. december 15. napjától
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fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá
kijelölöm.

338.E/2021. (XII. 8.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény 680. § (4) bekezdése alapján – a Szegedi
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. Lukács
Leventét,
a
Szegedi
Törvényszék
bíráját,
hozzájárulásával, 2022. január 1. napjától fiatalkorú
elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.

337.E/2021. (XII. 7.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék elnökhelyettesének
kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 132. §
(2) bekezdésére figyelemmel dr. Kőrösi Gábort a
2021. december 15. napjától 2027. december 14.
napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Szegedi
Törvényszék elnökhelyettesévé.

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

339.E/2021. (XII. 8.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendeléséről

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Szegedi
Törvényszék
elnökhelyettesi
álláshelyére
a
230.E/2021. (IX. 21.) OBHE határozattal pályázatot
írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági Közlöny 2021.
évi 9. számában közzétételre került.

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. Katona Ritát,
a Dunakeszi Járásbíróság bíráját hozzájárulásával,
eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
- a Fővárosi Törvényszékre kirendelem.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról Bszi. 131. § b) pontja alapján a Szegedi
Törvényszék összbírói értekezlete 2021. november
19. napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: a pályázó az összbírói értekezlet
többségi támogatását elnyerte.
A pályázót 2021. november 30. napján a Bszi. 132. §
(1) bekezdése szerint meghallgattam.

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

Figyelemmel arra, hogy dr. Kőrösi Gábor pályázó a
Bszi 131. § b) pontjában meghatározott
véleménynyilvánító testület többségi támogatását
elnyerte, őt a pályázati anyag, valamint a személyes
meghallgatás alapján a Bszi. 132. § (2) bekezdésére
figyelemmel a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
meghatározott hatéves időtartamra a Szegedi
Törvényszék elnökhelyettesévé kineveztem.

340.E/2021. (XII. 8.) OBHE határozat
bíró Debreceni 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
fejlődésének elősegítése érdekében dr. Paulik
Andreát, az Egri Törvényszék tanácselnökét
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett - 2022. január 1. napjától 2022.

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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június 30. napjáig - a Debreceni Ítélőtáblára
kirendelem.

343.E/2021. (XII. 15.) OBHE határozat
bírák Kúriára történő kirendeléséről és
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) és (5) bekezdése alapján
1. dr. Kiss Gabriellának, a Szegedi Ítélőtábla
tanácselnökének,
2. dr. Stumpf-Rádai Ágota Mariettának, a
Budapest Környéki Törvényszék bírájának,
3. dr. Drávecz Margit Gyöngyvérnek, a Fővárosi
Törvényszék bírájának,
4. dr. Boros Tibornak, a Budapesti IV. és XV.
Kerületi Bíróság bírájának
eredeti ítélkezési tevékenységük megtartása nélkül,
5. dr. Szelényiné dr. Roszik Erzsébetnek, a
Fővárosi Törvényszék tanácselnökének, és
6. dr. Metzing Mártonnak, a Fővárosi Törvényszék
bírájának
eredeti
ítélkezési
tevékenységük
részbeni
megtartása mellett a Kúriára történt kirendelésüket
– hozzájárulásukkal - 2022. január 1. napjától 2022.
július 15. napjáig meghosszabbítom, valamint
7. dr. Tuba István Krisztiánt, a Szekszárdi
Törvényszék bíráját - eredeti ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett, hozzájárulásával –
2022. január 1. napjától 2022. március 31. napjáig a
Kúriára kirendelem.

341.E/2021. (XII. 10.) OBHE határozat
bíró Jászberényi Járásbíróságra történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák
jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében Kepesné dr.
Bekő Borbálának, a Fővárosi Ítélőtábla bírájának a
Jászberényi Járásbíróságra történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2022. január 1. napjától 2022.
december 31. napjáig meghosszabbítom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

342.E/2021. (XII. 10.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének g)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján dr. Darók Katalint, a
Békéscsabai Járásbíróság bíráját, a Gyulai
Törvényszék elnökének kezdeményezésére - a
Gyulai Járásbíróság elnökhelyettesévé történő
kinevezésére tekintettel - 2021. december 15.
napjától a Gyulai Járásbíróságra áthelyezem.

344.E/2021. (XII.15.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének c)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 26. §
(1) bekezdése alapján dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra
bírót – a 234.E/2021. (X. 4.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2022. január 1. napjával a Csornai
Járásbíróságra osztom be.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra meghosszabbítom.

345.E/2021. (XII.15.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének c)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 26. §
(1) bekezdése alapján dr. Etl-Nagy Ildikó bírót – a
234.E/2021. (X.4.) OBHE határozattal kiírt pályázatra,
valamint az első bírói kinevezésére tekintettel –
2022. január 1. napjával a Csornai Járásbíróságra
osztom be.

350.E/2021. (XII. 16.) OBHE határozat
bíró minisztériumi beosztásának
meghosszabbításáról
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
27/A. § (1) bekezdésének e) pontja alapján dr. Vass
Péternek, az Országos Bírósági Hivatal beosztott
bírájának az Igazságügyi Minisztériumba történt
beosztását – hozzájárulásával, az igazságügyi
miniszter kezdeményezésére – 2022. január 1.
napjától
2022.
december
31.
napjáig
meghosszabbítom.

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

348.E/2021. (XII. 15.) OBHE határozat
bíró Debreceni 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) 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. Sörös
Lászlót, a Nyíregyházi Törvényszék bíráját
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett - 2022. január 1. napjától 2022.
június 30. napjáig - a Debreceni Ítélőtáblára
kirendelem.

351.E/2021. (XII. 16.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszüntetéséről és a
Veszprémi Törvényszékre történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1)
bekezdése alapján Beerné dr. Vörös Helga Adrienn,
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
hivatali beosztását – kérelmére – 2021. december
31. napjával megszüntetem, és 2022. január 1.
napjával a Veszprémi Törvényszékre bírói
munkakörbe beosztom.

349.E/2021. (XII. 15.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Péter-Sztankó Ágnes Márta Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2022.
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Ítélőtábla Polgári Kollégium Polgári Szakágához
tanácselnöki munkakörbe.

375.E/2021. (XII. 22.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

A Győri Ítélőtábla Elnökének döntése

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. Idzigné dr.
Novák Marianna Csillának, a Kúria bírájának a
Fővárosi Törvényszékre történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett – 2022. január 1.
napjától 2022. június 30. napjáig meghosszabbítom.

A Győri Ítélőtábla Elnöke kinevezte
dr. Ferenczy Tamást, a Győri Ítélőtábla bíráját 2021.
december 1. napjától határozatlan időtartamra a
Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiuma tanácselnökévé.

A Budapest Környéki Törvényszék
Elnökének döntései

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

A Budapest
kinevezte

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

Környéki

Törvényszék

Elnöke

dr. Keyha Ádámot, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját 2021. december 1. napjától
2027. november 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Budapest Környéki Törvényszék
Büntető
Kollégiumának
kollégiumvezetőhelyettesévé,

A Kúria Elnökének döntései
A Kúria Elnöke kinevezte

dr. Pesti Zsuzsanna Eszter, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökét, csoportvezető bírót
2021. december 1. napjától 2027. november 30.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Budapest
Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiuma Csőd
és Felszámolási Csoport csoportvezetőjévé,

dr. Csák Zsoltot, a Kúria tanácselnökét 2021.
november 15. napjától 2027. november 14. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Kúria Büntető
Kollégiuma kollégiumvezetőjévé,
dr. Hajnal Pétert és dr. Sperka Kálmánt, a Kúria
tanácselnökeit 2021. november 15. napjától 2027.
november
14.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra a Kúria Közigazgatási Kollégiumának
kollégiumvezető-helyetteseivé,

dr. Laki Zitát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját 2021. december 1. napjától határozatlan
időtartamra a Budapest Környéki Törvényszék
Büntető Kollégiuma tanácselnökévé.

dr. Bartkó Levente Jánost és Molnár Ferencné dr.-t,
a Kúria bíráit 2022. január 1. napjától határozatlan
időtartamra a Kúria tanácselnökeivé.

A Debreceni Törvényszék Elnökének
döntése
A Debreceni Törvényszék Elnöke kinevezte

A Fővárosi Ítélőtábla Elnökének döntése

dr. Pálné dr. Szász Tündét, a Debreceni Törvényszék
bíráját 2022. január 1. napjától határozatlan
időtartamra a Debreceni Törvényszék PolgáriMunkaügyi Kollégiuma tanácselnökévé.

A Fővárosi Ítélőtábla Elnöke kinevezte
dr. Gyuris Judit Évát, dr. Kincses Attilát és dr. Lente
Sándort, a Fővárosi Ítélőtábla bíráit 2022. január 1.
napjától határozatlan időtartamra a Fővárosi
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A Gyulai Törvényszék Elnökének döntései

A Nyíregyházi Törvényszék Elnökének
döntései

A Gyulai Törvényszék Elnöke kinevezte
A Nyíregyházi Törvényszék Elnöke kinevezte

dr. Dani Dórát, a Szarvasi Járásbíróság elnökét 2021.
december 1. napjától 2027. november 30. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Szarvasi
Járásbíróság elnökévé,

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

dr. Darók Katalint, a Békéscsabai Járásbíróság
bíráját 2021. december 15. napjától 2027. december
14. napjáig terjedő határozott időtartamra a Gyulai
Járásbíróság elnökévé.

dr. Molnár Istvánt, a Mátészalkai Járásbíróság
elnökét 2022. január 1. napjától 2027. december 31.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra
a
Mátészalkai Járásbíróság elnökévé,
Karasziné dr. Valent Zsuzsannát, Nyíregyházi
Törvényszék csoportvezető bíráját 2021. november
1. napjától 2027. október 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra a Nyíregyházi Törvényszék
Gazdasági Kollégiuma csoportvezetőjévé.

A Szolnoki Törvényszék Elnökének döntése
A Szolnoki Törvényszék Elnöke kinevezte
Tóthné dr. Drenkó Szilviát, a Szolnoki Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezető-helyettesét
2022. január
1.
napjától 2027. december 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra a a Szolnoki Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezető-helyettesévé.

A Zalaegerszegi Törvényszék Elnökének
döntése
A Zalaegerszegi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Mazzag Juditot, a Zalaegerszegi Járásbíróság
csoportvezető bíráját 2022. január 1. napjától 2027.
december
31.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra a Zalaegerszegi Járásbíróság polgári
ügyszakos csoportvezetőjévé.

A Miskolci Törvényszék Elnökének
döntései
A Miskolci Törvényszék Elnöke kinevezte

PÁLYÁZATOK

dr. Kovács Zoltánt, a Miskolci Törvényszék bíráját
2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra a
Miskolci
Törvényszék
Büntető
Kollégiuma
tanácselnökévé.

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A Miskolci Törvényszék Elnöke kijelölte

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek
bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó
jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén,
valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői
tisztséget csak határozatlan időre kinevezett bíró
tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság
elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági

dr. Bártfai Borbálát, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
bíráját 2021. december 15. napjától határozatlan
időre – a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság illetékességi
területére – nyomozási bírónak.
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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 bírói állásokra vonatkozó általános
pályázati tudnivalók
1. A bírói állások meghirdetése
1.1.
Az üres bírói álláshelyek pályázat útján
tölthetők be. A pályázatot a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben
(Bjt.) meghatározott eseteket kivéve az Országos
Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írja ki.
1.2.
A
pályázati
felhívások
a
Bírósági
Közlönyben és a központi bírósági honlapon
jelennek meg.
2. A pályázat benyújtására jogosultak
Az álláshelyekre mindazon természetes személyek
pályázhatnak, akik
•
megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és
•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró
bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának
további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban
leírtaknak megfeleljen.
•
A
munkakörhöz
szükséges
speciális
szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő
pályázati feltételt a pályázati felhívás tartalmazza.

3. A pályázat
3.1.
A pályázatnak az álláshely megjelölése
mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes
indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos
elképzeléseit és annak rövid kifejtését, hogy a
pályázat nyerteseként miként tervezi ezek
megvalósítását.
3.2.
A pályázathoz csatolni kell:
3.2.1. a jelentkezési segédlapot, valamint
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
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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
4. A
pályázat
határideje

benyújtásának

helye

§ (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.
5.3.
A bírói tanács a megállapított rangsort
megküldi a bíróság elnökének, aki a pályázati
rangsort javaslatával az OBH elnökének továbbítja.
5.4.
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.
5.5.
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.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

és

346.E/2021. (XII. 15.) OBHE határozat
a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

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.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Szegedi
Ítélőtábla Büntető 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
büntetőbírói gyakorlat és a büntetőjog területén
végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.

5. A pályázatok elbírálása
5.1.
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.
5.2.
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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A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésben
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére, vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

-

2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére, vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. február 10. 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. február 10. 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.)

A Kúria elnöke által kiírt pályázatok

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

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

347.E/2021. (XII. 15.) OBHE határozat
a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

Bírósági vezetői tisztséget
kinevezett bíró tölthet be.

határozatlan

időre

Az elbírálás során előnyt jelent a büntető
fellebbviteli ítélkezési, valamint a Kúrián szerzett
igazgatási és szakmai vezetői tapasztalat.

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

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

A 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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 25. 14.00 óra
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A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

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.
−

Pályázat a Kúria büntető ügyszakos
tanácselnöki (18. számú) álláshelyének
betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget
kinevezett bíró tölthet be.

határozatlan

időre

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 25. 14.00 óra

Az elbírálás során előnyt jelent a büntető
fellebbviteli ítélkezési, valamint a Kúrián szerzett
igazgatási és szakmai vezetői tapasztalat.

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

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

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke által kiírt pályázat

Pályázat a Budakörnyéki Járásbíróság
elnökhelyettesi (102. számú) álláshely
betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 25. 14.00 óra

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

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

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 Kúria büntető ügyszakos
tanácselnöki (28. számú) álláshelyének
betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
Az elbírálás során előnyt jelent a büntető
fellebbviteli ítélkezési, valamint a Kúrián szerzett
igazgatási és szakmai vezetői tapasztalat.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművet.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
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A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

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

Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a Törvényszék elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
− a Törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
− tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
− bírósági integritás,
− 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. február 15.
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék elnöki titkárság
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)

A Fővárosi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság büntető ügyszakos csoportvezető
bírói (633. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. február 10.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.
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A Győri Törvényszék elnöke által kiírt
pályázat

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Győri Törvényszék polgári
ügyszakos tanácselnöki (10. számú)
álláshelyének betöltésére

Pályázat a Nyíregyházi Járásbíróság
elnökhelyettesi (48. számú) álláshelyének
betöltésére

időre

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

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

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

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

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
Az önéletrajzában térjen ki az igazgatási szabályzat
18. § (2) bekezdésében rögzített körülményekre:
igazgatási vezetői tapasztalat,
bírói gyakorlat,
bíró munkája vizsgálatának eredménye,
a központi és helyi igazgatási feladatokban
való részvétel,
a kollégium működését segítő tevékenység,
a kollégiumvezető munkáját támogató
elképzelésekről, különösen a képzés, a
jogszabályalkotás, a szabályzatalkotás és a
módosítás tárgykörében.
Önéletrajzában térjen ki továbbá – figyelemmel a
ténylegesen ítélkező tanácsra – hogy milyen módon
kívánja megszervezni a tanács működését, az ügyek
tanácstagok közötti szétosztását.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművet.

Bírósági vezetői tisztséget
kinevezett bíró tölthet be.

határozatlan

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),

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. február 15. 16.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Győri Törvényszék elnöke (9021 Győr, Szent István
utca 6.).
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Pályázat a Zalaegerszegi Járásbíróság
büntető ügyszakos csoportvezető bírói (33.
számú) álláshelyének betöltésére

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.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. február 10.

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának és a korábban szerzett
igazgatási tapasztalatnak van jelentősége.

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

−
−
−
−
−

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 25.
A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkárság (4400
Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)

A Zalaegerszegi Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

EGYÉB 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.

A Kúria elnöke által kiírt pályázat

Pályázat a Kúrián egy büntető ügyszakos
európai jogi szaktanácsadó tisztség
betöltésére
A tisztség betöltésére a Kúria bírái közül az a
határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki
a) az európai jog területén magas szintű
elméleti és gyakorlati ismeretekkel és
b) az Európai Unió hivatalos nyelveinek
valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv)
legalább középfokú, államilag elismert
komplex
(korábban
C
típusú)
nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással
rendelkezik.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművet.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
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A pályázatot az Országos Bírósági Hivatal elnökének
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló
9/2016. (X. 17.) OBH utasítása 6. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint kell benyújtani.
A pályázat beérkezésének határideje:
2022. január 25. 14.00 óra.
A pályázatot a Kúria elnökéhez címezve, a Kúria
Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályára
(1055 Budapest, Markó u. 16.) kell 3 példányban
benyújtani.

KÖZLEMÉNYEK

Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Horváth Beatrixnak, a Kúria tisztviselőjének a BA
191144 számú igazságügyi alkalmazotti,
Kiss Gyulánénak, a Fővárosi Törvényszék fizikai
dolgozójának a BA 189858 számú igazságügyi
alkalmazotti,
dr. Kovács Ervinnek, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírájának az AA 114343 számú bírói,
dr. Pullai Ágnesnek, a Fővárosi Ítélőtábla bírájának az
AA 110593 számú bírói,
dr. Urbán Andrásnak, a Budapest Környéki
Törvényszék bírájának az AA 115909 számú bírói,
dr. Váradiné dr. Polányi Ágnesnek, a Pécsi
Járásbíróság bírájának az AA 115405 számú bírói
igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

Bélyegző érvénytelenítése
A Pápai Járásbíróság 14. sorszámú körbélyegzője
elveszett.
A bélyegző érvénytelen.
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