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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
SZABÁLYZATOK

2/2022. (I. 31.) OBH utasítás
a bíró munkájának értékelési rendjéről és
a vizsgálat részletes szempontjairól szóló
szabályzatról szóló 8/2015. (XII. 12.) OBH
utasítás módosításáról

1/2022. (I. 14.) OBH utasítás
a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának 2022. évi
rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában, és a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 73.
§-ban meghatározott feladatkörömben eljárva –
figyelemmel
az
Országos
Bírói
Tanács
véleményezésére – a bíró munkájának értékelési
rendjéről és a vizsgálat részletes szempontjairól a
következő normatív utasítást adom ki:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján - a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében
eljáró
pénzügyminiszterrel
egyetértésben - a következő utasítást adom ki:
1. § Az utasítás hatálya
a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló
törvény VI. Bíróságok fejezetében az eredeti és az
évközi módosított előirányzatként megállapított
fejezeti kezelésű előirányzatokra,
b) a költségvetési évet megelőző évek VI. Bíróságok
fejezeti kezelésű előirányzatainak költségvetési
maradványaira,
c)
az
államháztartásról
szóló
törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet alapján a VI. Bíróságok fejezetben a
költségvetési év során megállapított új fejezeti
kezelésű előirányzatokra
[az a)-c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok]
terjed ki.

1. § A bíró munkájának értékelési rendjéről és a
vizsgálat
részletes
szempontjairól
szóló
szabályzatról szóló 8/2015. (XII. 12.) OBH utasítás (a
továbbiakban: Bmé. szabályzat) 5. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A határozott időre kinevezett bíró munkájának
soros értékelésére az első bírói kinevezést
követően, akkor kerülhet sor, ha a tényleges bírói
működés időtartama a tizennyolc hónapot
meghaladta, és a bíró kéri a határozatlan idejű
kinevezését.”
2. § A Bmé. szabályzat 11. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

2. § A VI. Bíróságok fejezetbe tartozó fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályait
az 1. melléklet tartalmazza.

„11. § A bíróság elnöke a vizsgálat megkezdésének
időpontjáig köteles a vizsgáló rendelkezésére
bocsátani
a) a Bjt. 72. § (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti
iratokat,
b) az adott ügyszak szerinti átlag adatokat,
c) azon ügyek listáját, amelyekben a vizsgált
időszak alatt az eljárás elhúzódása vagy
elfogultság miatt kifogást nyújtottak be,
illetve amelyekben panasszal éltek,
d) a vizsgált bírót érintő jogerősen befejezett
fegyelmi eljárásra és a bíróságon kívüli
munkavégzés
engedélyezésének
megvonására vonatkozó iratokat,
e) a legutolsó vizsgálati jelentést.”

3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2022. évhez
kapcsolódó valamennyi eseménynél alkalmazni kell.
4. § Hatályát veszti a VI. Bíróságok fejezet fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának 2021. évi
rendjéről szóló 3/2021. (I. 28.) OBH utasítás.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
Az utasítás melléklete külön dokumentumban
található.
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3. § A Bmé. szabályzat 13. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(6) A vizsgáló tárgyaláson (meghallgatáson) vesz
részt, és beszerzi az elsőfokon tanácsban eljáró
vizsgált bíró előadói bírói működésével érintett
elsőfokú
tanács
elnökének
összefoglaló
véleményét.”

„(1) A soron kívüli értékelést megalapozó vizsgálatot
kezdeményezheti
a) a bíró,
b) a Bjt. 70. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján kezdeményezésre jogosult.”

8. § A Bmé. szabályzat 27. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

4. § A Bmé. szabályzat 21. § (1) bekezdés f) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bíró vizsgálatához összesen legalább 40
jogerősen befejezett, a lajstrom szerint folyamatos
sorszámozású ügyet kell kiválasztani, amelyből 25
darabnak a peres bírónál ítélettel befejeződő,
nemperes ügyszakban eljáró bírónál a Beisz. 12. §ában meghatározott ügydöntő határozatnak kell
lennie. Elsőfokú egyesbírói működés mellett
megvalósuló tanácsos működés esetén az érdemi
határozattal befejezett tanácsos ügyekből is
szükséges legalább 5 ügy kiválasztása.”

(A soron kívüli vizsgálat elrendelésére nem kerül sor)
„f) amennyiben abban a naptári évben, amikor a
soron kívüli értékelést megalapozó körülmény
bekövetkezett, egyéb okból a bíró soron kívüli
vizsgálata már elrendelésre került. Ebben az
esetben a vizsgálat alá vont ügyek körét ki kell
egészíteni a 27. § (1), (1a), (2) bekezdése, illetve
szükség szerint a 27. § (4) bekezdése szerinti
ügyekkel, a soron kívüli vizsgálatnak pedig ki kell
terjednie az ott meghatározott vizsgálati célokra.”

9. § A Bmé. szabályzat 27. §-a a következő (1a)
bekezdéssel egészül ki:

5. § A Bmé. szabályzat 23. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1a) A nemperes ügyeket intéző bíró vizsgálatához
az ügyeket úgy kell kiválasztani, hogy minden olyan,
a
személyes
jelenlétet
igénylő
eljárási
cselekménnyel érintett ügytípus is egyenlő
arányban szerepeljen benne, amelyekben a vizsgált
időszakban a bíró eljárt.”

„(1) Az összeférhetetlenség eseteit a Bjt. 71/A. § (1)
bekezdése tartalmazza, és összeférhetetlenség
esetén a Bjt. 71/A. § (2)–(7) bekezdésében foglaltak
szerint kell eljárni. Amennyiben a kizárási ok a
vizsgált bíró beosztási helye és szakterülete szerint
illetékes kollégiumvezetővel szemben áll fenn, és az
adott bíróságon a vizsgált bíró beosztási helye és
szakterülete szerint kinevezett kollégiumvezetőhelyettes nincs, a kijelöléssel kapcsolatos
feladatokat a vizsgált bíró beosztási helye és
szakterülete szerint illetékes csoportvezető, ennek
hiányában a legkorábban kinevezett – kizárással
nem érintett – tanácselnök látja el és a vizsgálat
elvégzésére a 22. § szerinti vizsgálói névjegyzékben
szereplő, a vizsgált bíró szolgálati helyével azonos
szintű és szakterületű, ábécé szerinti sorrendnek
megfelelő vizsgálót jelöli ki.”

10. § A Bmé. szabályzat 27. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az (1), (1a) és (2) bekezdés szerint
kiválasztott ügyek nem alkalmasak a bíró anyagi,
eljárási
és
ügyviteli
jogszabály-alkalmazási
gyakorlatának feltárására, a vizsgáló a lajstrom
szerint annyi további folyamatos sorszámozású
ügyet választ ki, amennyi biztosítja a kiválasztás
objektivitását, továbbá azt, hogy a kiválasztandó
ügyek első-, másod- és harmadfokon jogerőre
emelkedett vagy felülvizsgálattal elbírált ügyek
legyenek, illetve egyaránt legyenek tárgyaláson és
tárgyaláson kívül elbírált ügyek.”

6. § A Bmé. szabályzat 25. § (4) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § A Bmé. szabályzat 27. § (5) bekezdés e) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vizsgáló által készített feljegyzésben ki kell térni)
„b) a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról
szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás (a
továbbiakban: Beisz.) 3. § 14a. pontjában
meghatározott
eljárási
cselekményeken
tapasztaltakra.”

(Az érdemi határozatok vizsgálatánál értékelni kell)
„e) valamint ennek jogszabályi előfeltétele esetén az
egyszerűsített ítélet és az egyszerűsített (rövidített)
ítéleti indokolás alkalmazását,”

7. § A Bmé. szabályzat 25. § (6) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
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12. § A Bmé. szabályzat 27. §-a a következő (6)
bekezdéssel egészül ki:
„(6) A nem érdemi határozattal befejezett ügyek
vizsgálatánál értékelni kell
a) az eljárás során hozott végzések szabatosságát,
közérthetőségét,
jogszabályoknak
való
megfelelőségét, a szövegezés kulturáltságát,
b) az eljárást befejező végzésre vonatkozó alaki,
tartalmi rendelkezések betartását,
c) a határozatok kihirdetésére, közlésére irányadó
rendelkezések alkalmazását.”

e) a jegyzőkönyvvezetés tömörségét,
f) a jegyzőkönyv elkészítését,
g) a határozathirdetés közérthetőségét,
h) a szóbeli indokolás meggyőző erejét,
i) az ügyviteli szabályok érvényesülését.
(3) Amennyiben a vizsgált bíró munkája annak
természete miatt az eljárási cselekmények
vezetésével összefüggésben nem vizsgálható, a (2)
bekezdés a) pontja szerinti szempontot, illetve
határozathozatalt előkészítő tevékenységét a tanács
elnökének erre vonatkozó véleménye alapján kell
értékelni.”

13. § A Bmé. szabályzat 28. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

16. § A Bmé. szabályzat 30. § h) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

„28. § (1) A vizsgálatnak ki kell terjednie azokra az
ügyekre is, amelyekben a vizsgált időszak alatt
a) az eljárás elhúzódása miatt vagy
b) megalapozott elfogultság miatt kifogást
nyújtottak be, továbbá
c) amelyekben alapos panasszal éltek.
(2) A vizsgálatnak ki kell terjednie az (1) bekezdésben
foglaltakon túl a bíró folyamatban lévő ügyei közül
azoknak az elhúzódó pertartamú (2 éven túli)
ügyeknek az irataira, amelyek tekintetében
igazgatási intézkedéseket hoztak.
(3) Vizsgálni kell továbbá a bíróságon kívüli
munkavégzés engedélyezésének megvonására
vonatkozó adatokat is. A fegyelmi eljárásra
vonatkozó adatokat a vizsgáló az értékelés körébe
vonja be.
(4) Folyamatban lévő elhúzódó pertartamú ügyek
vizsgálata kizárólag az elhúzódás okainak
felderítésére és az eljárási határidők megtartásának
vizsgálatára terjedhet ki.”

(A bírói tevékenység időszerűségével kapcsolatban – a
vizsgált időszakra – meg kell vizsgálni különösen:)
„h) a határozat jogerőre emelkedését, véglegessé
válását követően a szükséges intézkedések
időszerűségét,”
17. § A Bmé. szabályzat 35. § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az értékelést elrendelő elnök)
„a) a vizsgálati anyag és a beszerzett iratok,
vélemények alapján – a 2. melléklet szerinti
értékelőlap kitöltésével – elkészíti a bíró írásbeli
értékelésének tervezetét,”
18. § A Bmé. szabályzat 35. § (6) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

14. § A Bmé. szabályzat IV. Rész 14. alcíme alá
tartozó „Tárgyalások” szakaszcím helyébe az
„Eljárási cselekmények” szakaszcím lép.

„(6) A határozott időre kinevezett bíró vizsgálatakor
az értékelőlap 6. pontjában írt, határozatlan idejű
kinevezésre alkalmas vagy alkalmatlan értékelés
szerepelhet. A határozott időre kinevezett bíró
soron kívüli vizsgálatának eredménye kizárólag
„alkalmatlan” vagy „alkalmas” lehet.”

15. § A Bmé. szabályzat 29. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

19. § A Bmé. szabályzat 36. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„29. § (1) A vizsgálónak az érintett bíró
pervezetéséről, tárgyalásvezetéséről, fellebbezési
vagy felülvizsgálati tárgyaláson történt előadásáról
legalább két teljes tárgyalási napon vagy öt ügyben
tárgyaláson, meghallgatáson kell meggyőződnie.
(2) A bíró (1) bekezdés szerinti tevékenysége
körében vizsgálni kell különösen
a) az ügy tény- és joganyagának ismeretét,
b) a hatékony pervezetést,
c) az
eljárás
résztvevőivel
való
kapcsolattartást,
d) a
rendfenntartás
hangnemét,
kulturáltságát, következetességét,

„(1) Az értékelő az értékelőlapot, az ismertetésről
szóló jegyzőkönyvet az ismertetés lezárásától
számított 8 napon belül megküldi vagy átadja az
értékelés alá vont bírónak, a bíró beosztási helye és
szakterülete szerinti kollégiumvezetőnek, valamint –
a kúriai bíró kivételével – a bíró beosztási helye és
szakterülete
szerint
illetékes
fellebbviteli
(felülvizsgálati
ügyekben
eljáró)
bíróság
kollégiumvezetőjének, továbbá járásbírósági bíró
esetén az ítélőtábla bíró szakterülete szerinti
kollégiumvezetőjének.”

8

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/1. SZÁM

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

20. § A Bmé. szabályzat 1. melléklet II–III. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

b)

„II. A bíró tevékenységének statisztikai adatok
alapján történő vizsgálata:
1. ügyérkezés, ügyforgalom,
2.
tárgyalási
és
egyéb
eljárási
cselekményekhez kötődő tevékenység,
3. eljárás időtartama,
4. befejezések (érdemi: tárgyaláson
kívül/tárgyaláson, nem érdemi).

c)

d)
III. A bíró tevékenységének minősége körében
vizsgált adatok:
1. tárgyalás előkészítő, döntés előkészítő
tevékenység,
2. felkészülés a tárgyalásra és egyéb eljárási
cselekményre,
3.
tárgyalásvezetés,
illetve
annak
jegyzőkönyvben történő megjelenítése,
4. a szóbeli kommunikáció a felekkel,
5. határozatszerkesztés,
6. határozatok írásba foglalása,
7. fellebbezett ügyek,
8. kiemelt ügyek (az 1952. évi Pp. hatálya
alá tartozó vizsgált ügyeket érintően),
nemzetközi polgári eljárásjogi szabályok
alkalmazása (a Pp. hatálya alá tartozó
vizsgált
ügyeket
érintően),
kiemelt
jelentőségű ügyek (a büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény hatálya alá
tartozó vizsgált ügyeket érintően), a
gazdálkodással
érintett
ügyekkel
összefüggő kiemelt bűncselekmény (a Be.
hatálya alá tartozó vizsgált ügyeket
érintően),
9. anyagi jogszabályok alkalmazása,
10. eljárásjogi jogszabályok alkalmazása,
11. bírói gyakorlat alkalmazása,
12. ügyviteli szabályok alkalmazása,
13. jogerő utáni és véglegessé válás utáni
intézkedések,
14. eljárási határidők megtartása,
15. halasztási gyakorlat.”

e)

f)

2.
melléklet
2.
pontjában
foglalt
táblázatban a „Tárgyalt ügyek száma”
szövegrész
helyébe
az
„Ülések,
meghallgatások,
személyes
meghallgatások,
nyilvános
ülések,
tanácsülések, előkészítő tanácsülések,
előkészítő ülések száma” szöveg,
2.
melléklet
2.
pontjában
foglalt
táblázatban
a
„Tárgyalási
napok
kihasználtsága” szövegrész helyébe a
„Tárgyalt ügyek száma” szöveg,
2.
melléklet
2.
pontjában
foglalt
táblázatban
a
„Befejezések
száma”
szövegrész
helyébe
a
„Tárgyaláson
befejezett ügyek száma” szöveg,
2.
melléklet
3.
pontjában
foglalt
táblázatban a „Felkészülés a tárgyalásra”
szövegrész helyébe a „Felkészülés a
tárgyalásra, meghallgatásra, előkészítő
ülésre,
előkészítő
tanácsülésre,
tanácsülésre, ülésre” szöveg,
2.
melléklet
3.
pontjában
foglalt
táblázatban a „Tárgyalásvezetés” szöveg
helyébe
a
„Tárgyalásvezetés,
kommunikáció az ügyfelekkel” szöveg

lép.
24. § Hatályát veszti a Bmé. szabályzat
a) 21. § (1) bekezdés a) pontja,
b) 31. § (5) bekezdése,
c) 32. § (5) és (7) bekezdése,
d) 37. §-a.
25. § (1) Ez az utasítás 2022. február 1. napján lép
hatályba.
(2) Ezen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépését
követően elrendelt vizsgálatokra kell alkalmazni.
(3) Határozott időre kinevezett bíró esetén ezen
utasítás rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a
bíró határozott idejű kinevezése 2022. május 1.
napját követően jár le.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

21. § A Bmé. szabályzat I. melléklet IV. pont 2. alpont
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az utasítás melléklete külön dokumentumban
található.

„b) tárgyalásról és egyéb eljárási cselekményről”
22. § A Bmé. szabályzat 2. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
23. § A Bmé. szabályzat
a) 31. § (3) bekezdésében a „25. § (1)–(5)”
szövegrész helyébe a „25. § (1)–(6)” szöveg,
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- a koronavírus világjárvány terjedésének
megakadályozása érdekében - kizárólag távolléti
oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális
képzésként szervezhetők meg.

HATÁROZATOK

1.SZ/2022. (I. 6.) OBHE határozat
a Veszprémi Törvényszék területén egy
tanácselnöki álláshely törvényszéki bírói
álláshellyé alakításáról és a Veszprémi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 93.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

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

3.SZ/2022. (I. 12.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék Szervezeti és
működési szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Veszprémi
Törvényszék területén 2022. január 15-ei hatállyal
egy tanácselnöki (6. számú) álláshelyet törvényszéki
bírói álláshellyé alakítok át.

A Fővárosi Törvényszék 2015.El.I.D.8/149. számon
2021. december 22. napján benyújtott Szervezeti és
működési szabályzatának módosítását jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
január 15. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Veszprémi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 93.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. pontját:
1.

Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.5. tanácselnök: 7 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 27 fő

4.SZ/2022. (I. 14.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtáblán a közigazgatási bírói
létszám meghatározásáról

A törvényszéki bírói létszám összesen (43 fő), a bírói
létszám mindösszesen (86 fő) és a Veszprémi
Törvényszék engedélyezett létszáma (350 fő)
változatlan.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 232/U. § (1) bekezdése alapján a
Fővárosi Ítélőtábla közigazgatási bírói létszámát
2022. március 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
állapítom meg:

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

- kollégiumvezető: 1 fő
- tanácselnök: 5 fő
- ítélőtáblai bíró: 12 fő
Összesen: 18 fő

2.SZ/2022. (I.10.) OBHE határozat
a járványügyi készültség idején a központi
és regionális képzési feladatok
teljesítésének rendjéről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 76. § (7) bekezdés a)
pontja alapján az alábbi elnöki intézkedést adom ki:
A 2022. év központi oktatási tervről szóló
97.SZ/2021. (XII.9.) OBHE határozat alapján
meghatározott, 2022. évi képzési programban
szereplő központi, regionális és helyi képzések
2022. január 10. napjától 2022. március 31. napjáig
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és a törvényszék
bíróságokon.

5.SZ/2022. (I. 14.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtáblán egy
kollégiumvezetői, egy tanácselnöki,
továbbá két ítélőtáblai bírói álláshely
rendszeresítéséről és a Fővárosi Ítélőtábla
engedélyezett létszámáról szóló
95.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

kerületi

A vizsgálat célja továbbá annak megállapítása is,
hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a
továbbiakban: MBVK) elnöke részéről a Pesti
Központi Kerületi Bíróság Perenkívüli Csoportjának
csoportvezetője
tevékenységével
kapcsolatos
bejelentés megtételére a 2021-es évben miért,
miként, milyen formában és milyen eljárás
keretében került sor. A bejelentés kivizsgálására
milyen eljárás keretében került sor és az megfelelte
az
irányadó
jogszabályoknak,
normatív
utasításoknak, illetve belső szabályozóknak.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
március 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
95.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. és 3. pontját:
Bírói létszám:

1.1 Ítélőtáblai bírói létszám:
1.3. kollégiumvezető: 4 fő
1.5. tanácselnök: 29 fő
1.7. ítélőtáblai bíró: 58 fő

A vizsgálat során beszerzett információkra
tekintettel a vizsgálatot végző személyek további, a
vizsgálat tárgyával összefüggő megállapításokat is
tehetnek.

Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 100
fő
3. A Fővárosi Ítélőtábla
létszáma 229 fő.

működő

A vizsgálat során fel kell tárni, hogy a Fővárosi
Törvényszékre és a területén működő kerületi
bíróságokra 2021. évben érkezett, a közérdekű
bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás
rendjéről szóló 7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás
hatálya alá tartozó, valamint a bíróságok egységes
iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.)
OBH utasítás VI. fejezete szerinti elnöki ügyvitel
hatálya alá tartozó, országos hatáskörű szervek,
illetve köztestületek által előterjesztett beadványok
ügyintézési gyakorlata megfelelt-e az irányadó
jogszabályoknak, normatív utasításoknak, illetve
belső szabályozóknak.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Fővárosi
Ítélőtáblán 2022. március 1-jei hatállyal egy
kollégiumvezetői, egy tanácselnöki és két ítélőtáblai
bírói álláshelyet rendszeresítek.

1.

területén

engedélyezett

A vizsgálat elvégzésére az Igazgatási Szabályzat 64.
§ (1) bekezdésére figyelemmel az alábbi
személyeket jelölöm ki:
•
dr. Ribai Csilla, a Fővárosi Ítélőtábla elnöke,
a vizsgálatot végző csoport vezetője,
•
dr. Túri Tamás, a Pécsi Ítélőtábla elnöke,
•
dr. Benkő Imola, az Országos Bírósági
Hivatal
Jogi
Főosztályának
főosztályvezetője.

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

6.SZ/2022. (I. 28.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszéken lefolytatandó
célvizsgálatról

A vizsgálat kezdő időpontja 2022. január 31. napja,
befejező időpontja 2022. március 31. napja. A
vizsgálati jelentés elkészítésének határideje 2022.
április 15. napja.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. §
(6) bekezdésének b) pontja, a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 99. §
(1) bekezdésének a) pontja, valamint a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló
6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban:
Igazgatási Szabályzat) 80. §-a alapján igazgatási
célvizsgálatot rendelek el a Fővárosi Törvényszéken

A vizsgálat elvégzésére kijelölt személyek az
Igazgatási Szabályzat 65. § (1) bekezdése alapján
jogosultak:
- a vizsgálat jellegéhez igazodóan a belső
határozatokba,
elnöki
intézkedésekbe,
utasításokba,
igazgatási
iratokba
és
nyilvántartásokba betekinteni,
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- a bíróság elnökétől vagy más bírósági vezetőtől,
bírótól vagy igazságügyi alkalmazottól a vizsgálat
céljához kapcsolódóan szóbeli vagy írásbeli
nyilatkozatot, jelentést, adatszolgáltatást vagy
okiratot kérni,
- a szükséges iratokról, dokumentumokról
másolatot vagy kivonatot készíteni vagy készíttetni.

szabályszerűsége feltárásra kerüljön és már ezen
információk fényében kerüljenek meghatározásra
az esetleges további helyi, illetve központi igazgatási
intézkedések.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Igazgatási Szabályzat 65. § (2) bekezdése alapján
a vizsgálattal érintett bíróság vagy szervezeti egység
vezetője köteles:
- biztosítani a vizsgálat lefolytatásához szükséges
feltételeket,
- megadni a vizsgálók számára a szükséges
tájékoztatásokat és a kért adatokat,
- a vizsgálatot végzőkkel együttműködni.

7.SZ/2022. (I. 31.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtáblán két vezetői, egy
bírósági titkári, egy bírósági ügyintézői,
három középfokú végzettségű tisztviselő,
írnoki és egy fizikai dolgozói álláshely
rendszeresítéséről, továbbá a Fővárosi
Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
95.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

INDOKOLÁS
A Bszi. 76. § (6) bekezdésének b) pontja szerint az
OBH elnöke a bíróságok igazgatásával kapcsolatos
feladatkörében irányítja és ellenőrzi - a járásbírósági
elnökök kivételével - a bírósági elnökök igazgatási
tevékenységét, ennek során figyelemmel kíséri a
bíróságok igazgatására vonatkozó szabályok
érvényesülését, az eljárási határidők és az ügyviteli
szabályok megtartását, mindezek érdekében
vizsgálatot rendel el.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Fővárosi
Ítélőtáblán 2022. március 1-jei hatállyal két vezetői,
egy bírósági titkári, egy bírósági ügyintézői, három
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki és egy
fizikai dolgozói álláshelyet rendszeresítek.

A bíróság elnöke a Bszi. 119. §-ának
e) pontja szerint gondoskodik az ügyviteli
és igazgatási szabályok megtartásáról,
g) pontja szerint irányítja és ellenőrzi a nála
alacsonyabb beosztású bírósági vezető
igazgatási tevékenységét.

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
március 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
95.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. és 3. pontját:
2.

Az Igazgatási Szabályzat 80. §-a szerint a célvizsgálat
konkrét tevékenységhez, témakörhöz köthető
részletes áttekintés, amelynek célja, hogy a vizsgált
részterületen
pontos
helyzetelemzés
és
feladatmeghatározás történjen.
Az MBVK elnöke által a Pesti Központi Kerületi
Bíróság Perenkívüli Csoportjának csoportvezetőjét –
aki maga is beadványt terjesztett elő e tárgykörben
az OBH elnöke felé – érintő bejelentés kapcsán a
sajtóban nyilvánosságra került információk és
tényállítások kivizsgálása igazgatási célvizsgálat
lefolytatását indokolja. A vizsgálat célja továbbá,
hogy a 2021. évben a Fővárosi Törvényszéken és
kerületi bíróságain az elnöki ügyvitel körébe tartozó
egyes eljárások lefolytatása, illetve az azok során
foganatosított
igazgatási
intézkedések

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 21 fő
2.2. bírósági titkár: 28 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 28 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok:
32 fő
2.7. fizikai dolgozó: 8 fő

Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
137 fő
3. A
Fővárosi
Ítélőtábla
létszáma 237 fő.

engedélyezett

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
tevékenységéről
- Az OBT elnökének a 2022. február 1-jétől 2022.
július 31-ig terjedő időszakra vonatkozó
beszámolója
- Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól

115/2021. (XII. 1.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács 2022. évi
üléstervéről
2022. I. negyedévi ülések
- A szolgálati bíróságok 2021. évi ügyforgalmáról és
ítélkezési
gyakorlatáról
szóló
tájékoztatók
jóváhagyásának megvitatása
- Szolgálati bírák választása
- Az Új Etikai Kódex megvitatása
- A bírák és ügyviteli alkalmazottak részére
adományozható elismerésekről történő döntés
- Az OBH elnökének tájékoztatója a 2021. II. félévi
tevékenységéről
- Tájékoztató az OBT 2021. évi költségvetésének
felhasználásról
- Az OBT korábbi elnökének a 2021. augusztus 1jétől 2022. január 31-ig terjedő időszakra
vonatkozó beszámolója
- Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól
Az
OBT
2012-2020.
között
elfogadott
határozatainak
gyűjteményét
tartalmazó
adatbázis véleményezése
- A Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróságok
elnökeinek tájékoztatója a fegyelmi bíróságok
működéséről
- A 21/2021. (III. 3.) OBT határozattal létrehozott
bizottság javaslatának megvitatása a Pro Iustitia
Hungarorum díj felülvizsgálatáról

2022. IV. negyedévi ülések
- Az OBT 2023. évi költségvetésének elfogadása
- Az OBT 2023. évi üléstervének elfogadása
- Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

1/2022. (I. 5.) OBT határozat
az Európai Igazságügyi Tanácsok
Hálózatának felmérésében történő
részvételről
Az Országos Bírói Tanács részt vesz az Európai
Igazságügyi Tanácsok Hálózatának „Felmérés a
hivatásos bírák körében a függetlenségükre
vonatkozóan” kérdőíves kutatásában, és a kérdőív
anonim és önkéntes kitöltésére kéri fel
Magyarország bíráit.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

2022. II. negyedévi ülések
- Az OBH, valamint a Kúria elnökének a bírói, és a
bírósági
vezetői
pályázatok
elbírálása
tekintetében
folytatott
gyakorlatának
véleményezése
- A bíróságok 2023. évi költségvetésére vonatkozó
javaslat véleményezése
- Az OBH Elnöke kirendelési gyakorlatának és a
kirendelésekre
vonatkozó
szabályozó
környezetnek a vizsgálata
- Tájékoztatás az OBT nemzetközi kapcsolatairól

2/2022. (I. 5.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének
kirendelési gyakorlatát vizsgáló bizottság
felállításáról
Az Országos Bírói Tanács bizottságot állít fel az
Országos Bírósági Hivatal elnöke kirendelési
gyakorlatának vizsgálatára.
A bizottság tevékenységének célja az OBH elnöke
által a központi igazgatás körében kifejtett
tevékenység ellenőrzése.
A bizottság feladata az OBH elnökének bírákat és
igazgatási
vezetőket
érintő
kirendelési
gyakorlatának tényalapú vizsgálata, valamint a
szabályozási környezet vizsgálata.

2022. III. negyedévi ülések
- Javaslattétel a bírák 2023. évre vonatkozó központi
oktatási tervére
- A bírák képzési rendszerének és a képzési
kötelezettség
2021.
évi
teljesítésének
véleményezése
- A bíróságok 2021. évi költségvetésének
végrehajtására vonatkozó beszámoló megvitatása
- Az OBH elnökének tájékoztatója a 2022. évi I. félévi
13
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A bizottság elnöke: dr. Vasvári Csaba, tagjai:
dr. Bohli Eszter és dr. Léhman Zoltán.
A bizottság működésének határideje 2022. május
31.

5/2022. (I. 5.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítésének mellőzéséről

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

Az Országos Bírói Tanács dr. Fázsi Lászlónak, a
Nyíregyházi Törvényszék bírájának a felmentési
időre járó munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítését – kérelmére – mellőzi.

3/2022. (I. 5.) OBT határozat
a bíró munkájának értékelési rendjéről és
a vizsgálat részletes szempontjairól szóló
8/2015. (XII.12.) OBH utasítás
módosításának véleményezéséről

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

6/2022. (I. 5.) OBT határozata
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról

Az Országos Bírói Tanács a bíró munkájának
értékelési rendjéről és a vizsgálat részletes
szempontjairól szóló 8/2015. (XII.12.) OBH utasítás
módosítását támogatja azzal, hogy a 11. § d)
pontjának, a 25. § (6) bekezdésének, a 28. § (3) és (4)
bekezdésének, valamint a 29. § (3) bekezdésének
további pontosítása szükséges.

Az Országos Bírói Tanács a 2022. január 5. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke

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

4/2022. (I. 5.) OBT határozat
bíróvizsgálatot érintő jogszabály
módosítás kezdeményezéséről
Az Országos Bírói Tanács indítványozza az Országos
Bírósági Hivatal Elnökénél a bíróvizsgálatot érintő
jogszabály
módosításának
kezdeményezését
akként, hogy az értékelt, különösen az első
kinevezésre tekintettel vizsgált bíró kapjon
hatékony jogorvoslati jogot, úgy, hogy a vizsgálat
eredménye ne eredményezze a bírói szolgálati
jogviszony automatikus megszűnését, arra csak a
szolgálati bíróság - megfelelő garanciákkal ellátott,
szabályozott eljárásban - legyen jogosult, és a bíró
jogviszonya
a
jogorvoslati
eljárás
jogerős
befejezéséig maradjon fenn.
Dr. Szabó Károly s.k.
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

Magyarország köztársasági elnöke
dr. Hámori Andreát, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját 2022. február 11-ei hatállyal a
bíró tisztségének ellátására egészségügyi okból
tartósan alkalmatlanná válására figyelemmel,

1.E/2022. (I. 5.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

dr. Érsek Zsuzsannát, az Ózdi Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2022. július 31-ei
hatállyal nyugállományba helyezés iránti kérelmére
figyelemmel bírói tisztségéből felmentette.
Dr. Nyéki Renátát, az Esztergomi Járásbíróság
bírósági titkárát 2022. február 15. napjától 2025.
február 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá
kinevezte.

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. Bártfai
Borbálát, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság bíráját,
hozzájárulásával, 2022. január 15. napjától
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá
kijelölöm.

Dr. Jurkinya Richárdot, a Dabasi Járásbíróság bíráját,
dr. Viszlai Máriát, a Miskolci Járásbíróság bíráját
2022. február 1. napjától,

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

Bogdán Józsefet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
Gutyánné dr. Orosz Edinát, a Nyíregyházi
Járásbíróság bíráját,
dr. Kovács Ervint, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Kükedi Flóra Júliát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. László Ádámot, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Szabados Dánielt, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Vizi Veronikát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2022. február 15. napjától határozatlan
időtartamra bíróvá kinevezte.

2.E/2022. (I. 5.) 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 Győri
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. Havasiné
dr. Kulcsár Petrát, a Csornai Járásbíróság bíráját,
hozzájárulásával, 2022. január 15. napjától
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá
kijelölöm.

Dr. Gyarmathy-Tamási Eszter, az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró kinevezését a 2022. február
15. napjától 2025. február 14. napjáig terjedő
időtartamra meghosszabbította.

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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3.E/2022. (I. 13.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

6.E/2022. (I. 21.) OBHE határozat
a Debreceni Ítélőtábla elnökhelyettesének
kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 128. §
(2) bekezdése és 132. § (2) bekezdése alapján dr.
Toma Attila Lászlót, a Debreceni Ítélőtábla bíráját a
2022. február 1. napjától 2028. január 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Debreceni
Ítélőtábla elnökhelyettesévé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Bekes Dalma Lídia Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2023. március 14.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra
meghosszabbítom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Debreceni Ítélőtábla elnökhelyettesi álláshelyére a
266.E/2021. (X. 22.) OBHE határozattal pályázatot
írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági Közlöny 2021.
évi 10. számában közzétételre került.

4.E/2022. (I. 14.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) pontja alapján a
Debreceni Ítélőtábla összbírói értekezlete 2021.
december 9. napján – titkos szavazás útján –
véleményt nyilvánított: a pályázó az összbírói
értekezlet többségi támogatását elnyerte.

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 Gyulai
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. Darók
Katalint, a Gyulai Járásbíróság elnökhelyettesét,
hozzájárulásával, 2022. január 25. napjától
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá
kijelölöm.

A pályázót 2022. január 11. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Toma Attila László
pályázó a Bszi 131. § b) pontjában meghatározott
véleménynyilvánító testület többségi támogatását
elnyerte, őt a pályázati anyag, valamint a személyes
meghallgatás alapján a Bszi. 132. § (2) bekezdésére
figyelemmel a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
meghatározott hatéves időtartamra a Debreceni
Ítélőtábla elnökhelyettesévé kineveztem.

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

5.E/2022. (I. 19.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének visszavonásáról

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 alapján dr. Pápai Zsuzsanna Éva tatabányai
járásbírósági bíró bírósági közvetítői kijelölését –
kérelmére – 2022. január 31. napjával visszavonom.

7.E/2022. (I. 21.) OBHE határozat
a Kecskeméti Törvényszék
elnökhelyettesének kinevezéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 128. §
(2) bekezdése és 132. § (2) bekezdése alapján Gillyné
dr. Malkócs Angéla Katalint, a Kecskeméti
Járásbíróság bíráját a 2022. február 1. napjától 2028.
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január 31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a
Kecskeméti Törvényszék elnökhelyettesévé.

(2) bekezdése és 132. § (2) bekezdése alapján dr.
Zsitva Ágnest, a Székesfehérvári Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét a 2022. február 1.
napjától 2028. január 31. napjáig terjedő
időtartamra
kinevezem
a
Székesfehérvári
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

Kinevezésére tekintettel a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a
továbbiakban: Bjt.) 34. § (1) bekezdése alapján 2022.
február 1. napjától a Kecskeméti Törvényszékre
áthelyezem.

INDOKOLÁS
INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Székesfehérvári Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetői
álláshelyére a 269.E/2021. (X. 22.) OBHE határozattal
pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági
Közlöny 2021. évi 10. számában közzétételre került.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Kecskeméti
Törvényszék
elnökhelyettesi
álláshelyére a 267.E/2021. (X. 22.) OBHE határozattal
pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági
Közlöny 2021. évi 10. számában közzétételre került.
A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról Bszi. 131. § b) pontja alapján a
Kecskeméti Törvényszék összbírói értekezlete 2021.
december 14. napján – titkos szavazás útján –
véleményt nyilvánított: a pályázó az összbírói
értekezlet többségi támogatását elnyerte.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Székesfehérvári Törvényszék összbírói értekezlete
2021. december 10. napján és a Székesfehérvári
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiumának értekezlete 2021. december 10.
napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: a pályázó az összbírói és a kollégiumi
értekezlet többségi támogatását elnyerte.

A pályázót 2022. január 11. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy Gillyné dr. Malkócs Angéla
Katalin pályázó a Bszi 131. § b) pontjában
meghatározott
véleménynyilvánító
testület
többségi támogatását elnyerte, őt a pályázati anyag,
valamint a személyes meghallgatás alapján a Bszi.
132. § (2) bekezdésére figyelemmel a Bszi. 127. § (1)
bekezdésében meghatározott hatéves időtartamra
a Kecskeméti Törvényszék elnökhelyettesévé
kineveztem.

A pályázót 2022. január 11. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Zsitva Ágnes pályázó a
Bszi 131. § b) és c) pontjaiban meghatározott
véleménynyilvánító
testületek
többségi
támogatását elnyerte, őt a pályázati anyag, valamint
a személyes meghallgatás alapján a Bszi. 132. § (2)
bekezdésére figyelemmel a Bszi. 127. § (1)
bekezdésében meghatározott hatéves időtartamra
a Székesfehérvári Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé
kineveztem.

Mivel a pályázó a kinevezésére tekintettel másik
bíróságon tölt be bírói álláshelyet, ezért a Bjt. 34. §
(1)
bekezdése
alapján
intézkedtem
az
áthelyezéséről.

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

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

9.E/2022. (I. 21.) OBHE határozat
a Pécsi Törvényszék Közigazgatási
Kollégiumkollégiumvezetőjének
kinevezéséről

8.E/2022. (I. 21.) OBHE határozat
a Székesfehérvári Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 128. §
(2) bekezdése és 132. § (2) bekezdése alapján

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 128. §

17

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/1. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

dr. Gulyás Krisztinát, a Pécsi Törvényszék bíráját a
2022. február 1. napjától 2028. január 31. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Pécsi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

napjáig tartó határozott időtartamra az Országos
Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe beosztom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Pécsi
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiuma
kollégiumvezetői álláshelyére a 268.E/2021. (X. 22.)
OBHE határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati
felhívás a Bírósági Közlöny 2021. évi 10. számában
közzétételre került.

11.E/2022. (I. 24.) OBHE határozat
bírák közigazgatási ügyben eljáró
ítélőtáblára történő áthelyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének g)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
232/U. § (2) és (4) bekezdésére figyelemmel,
nyilatkozata alapján
- dr. Rácz Krisztina Fővárosi Törvényszékre
beosztott ítélőtáblai bírót, a Fővárosi
Törvényszék Közigazgatási Kollégiumának
vezetőjét, és
- dr. Szőke Mária Fővárosi Törvényszékre
beosztott ítélőtáblai bírót, a Fővárosi
Törvényszék Közigazgatási Kollégiumának
vezető-helyettesét
2022. március 1. napjával a Fővárosi Ítélőtáblára,
mint közigazgatási ügyben eljáró ítélőtáblára bírói
munkakörbe áthelyezem.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Pécsi Törvényszék összbírói értekezlete 2021.
december 13. napján és a Pécsi Törvényszék
Közigazgatási Kollégiumának értekezlete 2021.
december 9. napján – titkos szavazás útján –
véleményt nyilvánított: a pályázó az összbírói és a
kollégiumi
értekezlet
többségi
támogatását
elnyerte.
A pályázót 2022. január 11. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Gulyás Krisztina pályázó
a Bszi 131. § b) és c) pontjaiban meghatározott
véleménynyilvánító
testületek
többségi
támogatását elnyerte, őt a pályázati anyag, valamint
a személyes meghallgatás alapján a Bszi. 132. § (2)
bekezdésére figyelemmel a Bszi. 127. § (1)
bekezdésében meghatározott hatéves időtartamra
a Pécsi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé kineveztem.

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

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

13.E/2022. (I. 26.) OBHE határozat
2022. január hónapban kötelezően
adományozandó bírói címről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (9) bekezdésének b)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174.
§ (2) bekezdése alapján dr. Egry Tibornak, a Pécsi
Járásbíróság bírájának 2022. január 1. napjától
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

10.E/2022. (I. 24.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Rimaszécsi Jánost, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját, 2022. február 1. napjától 2022. július 31.

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A Győri Törvényszék Elnöke kijelölte

14.E/2022. (I. 31.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

dr. Havasiné dr. Kulcsár Petrát, a Csornai
Járásbíróság bíráját 2022. január 1. napjától, és
dr. Németh Csabát, a Csornai Járásbíróságra
kirendelt, mosonmagyaróvári járásbírósági bírót
2022. január 4. napjától – a Csornai Járásbíróság
illetékességi területére – nyomozási bírói feladatok
ellátására.

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. Németh Csabát, a
Mosonmagyaróvári Járásbíróság bíráját, a Győri
Törvényszék elnökének kezdeményezésére - a
Csornai Járásbíróság elnökévé történő kinevezésére
tekintettel - 2022. február 1. napjától a Csornai
Járásbíróságra áthelyezem.

A Gyulai Törvényszék Elnökének döntései
A Gyulai Törvényszék Elnöke kinevezte

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

dr. Melisné dr. Kovács Zsuzsannát, a Gyulai
törvényszék bíráját 2021. december 15. napjától
határozatlan időtartamra a Gyulai Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma
tanácselnökévé,
dr. Pusztai-Sznyida Barbarát, a Gyulai Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét
2022. január
1.
napjától 2027. december 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra a Gyulai Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezető-helyettesévé,
Borbélyné dr. Ács Ildikót, a Békéscsabai Járásbíróság
bíráját 2022. január 1. napjától 2027. december 31.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra
a
Békéscsabai Járásbíróság elnökhelyettesévé.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

A Fővárosi Törvényszék Elnökének
döntései
A Fővárosi Törvényszék Elnöke kinevezte
Kovácsházyné dr. Fekete Anna Gabriellát, a
Budapest IV. és XV. Kerületi Bíróság bíráját 2022.
január 15. napjától 2028. január 14. napjáig terjedő
határozott időtartamra a Budapest IV. és XV.
Kerületi Bíróság polgári ügyszakában csoportvezető
bíróvá,
Mayerné dr. Pataki Krisztinát, a Budapest XVIII. és
XIX. Kerületi Bíróság bíráját 2022. február 1. napjától
2028. január 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Budapest XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság polgári ügyszakában csoportvezető bíróvá.

A Kecskeméti Törvényszék Elnökének
döntése
A Kecskeméti Törvényszék Elnöke kinevezte
dr.
Varga-Szombath
Anitát,
a
Kecskeméti
Járásbíróság bíráját 2022. január 20. napjától 2028.
január 19. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Kecskeméti Járásbíróság elnökhelyettesévé.

A Miskolci Törvényszék Elnökének döntése

A Győri Törvényszék Elnökének döntései
A Győri Törvényszék Elnöke kinevezte

A Miskolci Törvényszék Elnöke kinevezte

dr. Németh Csabát, a Mosonmagyaróvári
Járásbíróság bíráját 2022. február 1. napjától 2028.
január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Csornai Járásbíróság elnökévé.

dr. Feledi Tamást, a Miskolci Törvényszék bíráját
2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra a
Miskolci
Törvényszék
Büntető
Kollégiuma
tanácselnökévé.
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javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem
rendelkezik. A pályázatot a pályázat kiírójához 3
példányban kell benyújtani.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott
pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével –
tartalmaznia kell:
− pályaművet, amely a pályázónak a
megpályázott tisztségtől függően a
bíróság, a kollégium, illetve a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú
terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól,
− hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre
jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és
kezelje.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az
alábbi
érintett
bíróságra
vonatkozó
dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
− szervezeti és működési szabályzat,
− éves munkaterve és annak melléklete,
− a működési költségekre rendelkezésre álló
éves költségvetési juttatással kapcsolatos
irányszámok,
− a bíróságra vonatkozó, valamint az
országos ügyforgalmi és statisztikai
adatok,
− a bírósági és az országos engedélyezett,
tényleges bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámadatok,
− az elnök összbírói értekezletre készített
tájékoztatója.
Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői
pályázatokra az e törvényben nem szabályozott
kérdésekben
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások
pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell.

A Veszprémi Törvényszék Elnökének
döntése
A Veszprémi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Bótor Szabolcsot, a Veszprémi Törvényszék
bíráját 2022. február 1. napjától határozatlan
időtartamra a Veszprémi Törvényszék Büntető
Kollégiuma tanácselnökévé.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

A Székesfehérvári Törvényszék Elnökének
döntése
A
Székesfehérvári
Törvényszék
elnöke
a
Székesfehérvári Törvényszék polgári ügyszakos
tanácselnöki álláshelyének (16. számú) betöltésére
kiírt pályázatot a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 134. §-a
alapján eredménytelenné nyilvánította.

PÁLYÁZATOK

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek
bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó
jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén,
valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői
tisztséget csak határozatlan időre kinevezett bíró
tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság
elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági
vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal
nevezhető ki. Ha az elnök és az elnökhelyettes
ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői
állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.
A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági
vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e
törvény
vagy
a
bírák
jogállásáról
és

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.
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2. A pályázat benyújtására jogosultak

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

Az álláshelyekre mindazon természetes személyek
pályázhatnak, akik
•
megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és
•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró
bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának
további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban
leírtaknak megfeleljen.
•
A
munkakörhöz
szükséges
speciális
szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő
pályázati feltételt a pályázati felhívás tartalmazza.

4. A
pályázat
határideje

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

benyújtásának

helye

és

4.1. A pályázatot
a) járásbíróságra kiírt pályázat esetén a
járásbíróság elnökéhez,
b) törvényszékre kiírt pályázat esetén a törvényszék
elnökéhez,
c) ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az ítélőtábla
elnökéhez,
d) a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria elnökéhez
kell benyújtani.
4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő
határidőben kell benyújtani.
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.
§ (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:
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•
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.

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

16.E/2022. (I. 31.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási
Kollégium kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

15.E/2022. (I. 31.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi Kollégium kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról

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

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

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. március
10. napja 16.00 óra.

22

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/1. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

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

Pályázat a Salgótarjáni Járásbíróság
elnökhelyettesi (24. számú) álláshelyének
betöltésére

18.E/2022. (II.1.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Közigazgatási
Kollégium kollégiumvezetői állásának
pályázati kiírásáról

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

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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
− megfelel-e
a
vezetői
kinevezési
feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára
vonatkozó
iratoknak
a
kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez
és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművet.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a Törvényszék elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
− a Törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:

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

23

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/1. SZÁM

−

−
−
−
−
−

SZEMÉLYI RÉSZ

ítélkezés
időszerűsége
és
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. március 11. 12.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Balassagyarmati Törvényszék Elnöki Titkársága
(2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.)

A Kecskeméti Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

Pályázat a Kecskeméti Járásbíróság
polgári ügyszakos csoportvezető bírói (51.
számú) álláshelyének betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. március 10.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

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

Pályázat a Kecskeméti Járásbíróság
büntető ügyszakos csoportvezető bírói (52.
számú) álláshelyének betöltésére

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

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

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

EGYÉB PÁLYÁZATOK

Bírósági fogalmazói pályázatok

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművet.

A bíróságok felvételt hirdetnek bírósági
fogalmazói álláshelyekre.

A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
kapcsolatos hosszú távú terveket és azok
megvalósításának ütemezését.

2022. I. félévben az alábbi álláshelyek kerülnek
meghirdetésre:

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.

Bíróság
Fővárosi
törvényszék
Törvényszék
Budapest Környéki Dunakeszi
Törvényszék
Járásbíróság

1

Hatvani
Járásbíróság

1

Győri Törvényszék

Győri
Járásbíróság

2

Gyulai
Törvényszék

Gyulai
Járásbíróság

1

Kecskeméti
Törvényszék

Kecskeméti
Járásbíróság

1

Miskolci
Törvényszék

Ózdi
Járásbíróság
Sátoraljaújhelyi
Járásbíróság
Szerencsi
Járásbíróság
törvényszék

Szegedi
Törvényszék
Szolnoki
Törvényszék

Pécsi
Járásbíróság
Szegedi
Járásbíróság
Szolnoki
Járásbíróság

Veszprémi
Törvényszék

Pápai
Járásbíróság

Pécsi Törvényszék

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

14

Egri Törvényszék

Nyíregyházi
Törvényszék

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. március 10.

Álláshelyek
száma

Összesen

1
1
1
1
1
1
2
1
29

A pályázatok beérkezésének határideje:
2022. március 9. napja 16.30 óra.
Írásbeli versenyvizsga időpontja:
2022. március 21. napja.
Szóbeli versenyvizsga időpontja:
2022. április 4. napja.
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A pályázatok elbírálásának határideje:
2022. május 9. napja.

•

Az állások betöltésének időpontja:
2022. június 1. napja.
A pályázatok benyújtásának helye:
Országos Bírósági Hivatal
Postai úton: 1363 Budapest, Pf.: 24.
Személyesen: 1055 Budapest, Markó u. 9.

a kiállításától számított kilencven napnál
nem
régebbi
hatósági
erkölcsi
bizonyítványt, ennek hiányában a hatósági
erkölcsi
bizonyítvány
kiállításának
kezdeményezését tanúsító okiratot.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a más
törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11.§ (4)
és (5) bekezdését kell megjelölni, a kizárólag a
büntetlen előéletet igazoló bizonyítvány nem
fogadható el. A „Hatósági erkölcsi bizonyítvány
kiállítása iránti kérőlap”-on a bizonyítvány
címzettjeként a pályázó helyett az Országos Bírósági
Hivatal is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B. §ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi
rendelkezések alapján jogosult az adatok
kezelésére.

1 példányban postai úton vagy személyesen
- igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói
jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával kell benyújtani olyan időben, hogy az legkésőbb a
pályázati határidő utolsó napján megérkezzen.
A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A pályázathoz – amennyiben a pályázó
többletpontokat kíván elérni – csatolni kell:
•
az egyetemi szabályzatban kötelezően
előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő
eltöltéséről a bíróság elnöke által aláírt és
lepecsételt igazolást
•
a bíróságon eltöltött egyéb szakmai
gyakorlatról az adott bíróság elnöke által
aláírt és lepecsételt igazolást
•
a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt
és
lepecsételt
igazolást
bírósági
ügyintézőként
igazságügyi
szolgálati
jogviszonyban töltött idejéről
•
a diploma mellékletének közjegyző által
hitelesített másolatát, amennyiben a
diploma „summa cum laude” („praeclare”)
vagy „cum laude” minősítése abban
szerepel
•
a kiküldő egyetem által kiállított magyar
nyelvű
igazolást
a
jogi
egyetemi
tanulmányok
folytatásához
kötődő,
minimum 2 hónap időtartamú külföldi
tanulmányútról
•
az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést vagy
különdíjat igazoló okirat másolatát
•
nemzetközi vagy bíróság által országos
nevezési
lehetőséggel
meghirdetett
perbeszédversenyen elért 1., 2., 3.
helyezést vagy különdíjat igazoló okirat
másolatát
•
nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát.

A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14.
§ (6) bekezdése alapján nyilvános pályázat útján
kell betölteni, kivéve, ha az állás betöltésére az
Iasz. 17. § (3) bekezdésének alkalmazásával már
kinevezett bírósági fogalmazó áthelyezésével
kerül sor.
A
bírósági
fogalmazói
állásokra
azok
a
cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak,
akik
legkésőbb
a
szóbeli
versenyvizsga
időpontjában egyetemi állam- és jogtudományi
diplomával
rendelkeznek,
és
hatósági
bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz.
11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott
körülmény velük szemben nem áll fenn.
A pályázó a kiírt álláshelyet a jelentkezési lap és
mellékletei benyújtásával pályázhatja meg. A
motivációs levél terjedelme legfeljebb kettő – 12-es
betűmérettel, géppel írott – A/4-es oldal lehet.
A pályázathoz a benyújtással egyidejűleg csatolni
kell:
• a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét
(a https://birosag.hu/birosagi-fogalmazoipalyazatok linkről letölthető)
• motivációs levelet
• a pályázó önéletrajzát
• a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
ennek
hiányában
az
abszolutóriumot vagy az államvizsgát
megelőző
utolsó
félév
eredményes
befejezését tanúsító egyetemi igazolást

Amennyiben a pályázó az Országos Bírósági Hivatal
által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2.
vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjat kapott,
elegendő e tényre a jelentkezési lap megfelelő
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A Kúria elnöke által kiírt pályázat

rovatának kitöltése útján hivatkoznia, okiratának
másolatát csatolnia nem kell.
Személyesen vagy postai úton legkésőbb a központi
szóbeli versenyvizsga időpontjában is érvényesen
benyújtható
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolata
•
a kiállításától számított 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és
•
amennyiben a pályázó a pályázati határidő
lejártát követően szerez jogosultságot
többletpontra, az ezt igazoló dokumentum
úgy, hogy az legkésőbb a szóbeli vizsga
megkezdésének időpontjáig rendelkezésre álljon.

Pályázat a Kúria Költségvetési és Ellátási
Főosztálya főosztályvezetői állásának
betöltésére
Az álláshelyre pályázhat, aki
a gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési
követelményeket
meghatározó
jogszabályban foglalt szakképzettséggel és
szakmai gyakorlattal rendelkezik,
•
megfelel az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11. § (2)
bekezdésében foglalt feltételeknek,
•
az Iasz. 11/A. §-a alapján igazolja a
kinevezéshez
szükséges
adatokat
és
tényeket, valamint hatósági bizonyítvánnyal
igazolja azt a tényt, hogy az Iasz. 11. §-ának
(4)
bekezdésében
meghatározott
körülmények vele szemben nem állnak fenn.
(Amennyiben a pályázónak igazságügyi
szolgálati jogviszonya fennáll, hatósági
erkölcsi bizonyítvány benyújtása nem
szükséges.)
A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett
végzettséggel és emellett
•

Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván
pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie
ezek sorrendjét.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott
pályázat
érvénytelen,
ebben
az
esetben
versenyvizsga nem tehető.
A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám
egymagában nem elegendő és nem egyedüli
feltétele a fogalmazói kinevezésnek.
A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a
pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók
joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször
módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet
rendelkezéseiből és – a https://birosag.hu
weboldalon is megtalálható - a bírósági fogalmazók
felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016.
(II.29.) OBH utasításból tájékozódhatnak.

a)

okleveles
könyvvizsgálói
vagy
államháztartási
mérlegképes
könyvelői
szakképesítéssel vagy az engedélyezés
szempontjából
ezzel
egyenértékű
szakképesítéssel, vagy

b)

gazdasági
vezetői,
belső
ellenőri,
érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012.
január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -,
vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2)
bekezdése szerinti feladatok ellátásában
költségvetési szervnél szerzett legalább öt
éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint
mérlegképes könyvelői szakképesítéssel
vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági
szakképzettséggel
kell rendelkeznie.

c)

Szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése
szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell
a
tevékenység
ellátására
jogosító
engedéllyel.

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz.
rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok és
az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás
rendelkezései az irányadók.

A Kúria Költségvetési és Ellátási Főosztályának
főosztályvezetője a Kúria Szervezeti és Működési
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Szabályzatában meghatározottak szerint vezeti a
főosztályt, valamint felelős az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendeletben számára meghatározott
feladatok ellátásáért.

KÖZLEMÉNYEK

Bírósági igazolványok érvénytelenítése

Az intézmény gazdasági vezetőjeként irányítja és
ellenőrzi az intézmény gazdasági szervezetét,
gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési
szerv
működtetésével,
üzemeltetésével
kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv
vagyongazdálkodása körében a beruházással, a
vagyon használatával, hasznosításával, védelmével
kapcsolatos feladatokat. Felelős a költségvetési
szerv
költségvetésének
megtervezéséért,
a
gazdálkodással,
könyvvezetéssel
és
a
finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért,
továbbá
az
adatszolgáltatási,
beszámolási
kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli
rend betartásáért.

Balogh Zsuzsanna Máriának, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselőjének a BA 189713 számú,
Égető Emese Eszternek, a Fővárosi Törvényszék
főosztályvezetőjének az BA 189048 számú,
Horváth Ilona Tündének, a Bajai Járásbíróság
tisztviselőjének a BA 193141 számú,
Karácsonyiné dr. Borbás Beatrixnak, a Kúria
tisztviselőjének a BA 186501 számú igazságügyi
alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

Bélyegző érvénytelenítése

A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai
önéletrajzát, valamint a képesítését és vezetői
gyakorlatát igazoló okiratokat.

A Fővárosi Ítélőtábla 19. sorszámú körbélyegzője
elveszett.
A bélyegző érvénytelen.

Az illetmény megállapításánál az Iasz. rendelkezései
az irányadóak.
A pályázat beérkezésének határideje: 2022. február
21. napja 14.00 óra.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének
időpontjában kell teljesülniük, a hiányosan, vagy
késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat
kiírója elutasítja.
A pályázatot a Kúria elnökéhez, a Kúria
Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályán
(1055 Budapest, Markó u. 16.) kell benyújtani.
Az álláshely betöltésének várható időpontja: 2022.
március 1. napja.
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