BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
2022/2. SZÁM

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
2022/2. SZÁM

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/2. SZÁM

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK
AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI ............................................................... 6
SZABÁLYZAT................................................................................................................................. 6
3/2022. (II. 26.) OBH utasítás az egyes OBH utasításoknak az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez
kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIV. törvény hatálybalépésével
összefüggő módosításáról............................................................................................................................... 6

HATÁROZATOK ............................................................................................................................ 7
8.SZ/2022. (II. 14.) OBHE határozat a Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának jóváhagyásáról ...................................................................................................................... 7
9.SZ/2022. (II. 14.) OBHE határozat a központi képzésben közreműködőként, a helyi képzésben
előadóként, oktatóként és vizsgáztatóként részt vevő bíró, igazságügyi alkalmazott díjazásáról .......... 7
22.SZ/2022. (II. 25.) OBHE határozat a Pécsi Ítélőtáblán egy középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshely felsőfokú végzettségű tisztviselői álláshellyé alakításáról és a Pécsi Ítélőtábla engedélyezett
létszámáról szóló 98.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat módosításáról ..................................................... 8

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI............................................................................................. 9
7/2022. (II. 2.) OBT határozat az egyes OBH utasításoknak az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez
kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIV. törvény hatálybalépésével
összefüggő módosításáról szóló tervezet véleményezéséről ..................................................................... 9
9/2022. (II. 2.) OBT határozat a másodfokú bírósági végrehajtói fegyelemi bíróság tagjának
kinevezéséről..................................................................................................................................................... 9
10/2022. (II. 2.) OBT határozat a másodfokú bírósági végrehajtói fegyelemi bíróság elnökhelyettesének
kinevezéséről..................................................................................................................................................... 9
11/2022. (II. 2.) OBT határozat bíró munkavégzési kötelezettség alóli mentesítéséről ........................... 9
12/2022. (II. 2.) OBT határozat az elsőfokú bírósági végrehajtói fegyelemi bíróság elnökhelyettesének
kinevezéséről..................................................................................................................................................... 9
13/2022. (II. 2.) OBT határozat az Országos Bírói Tanács üléséről szóló összefoglaló elfogadásáról .... 9

SZEMÉLYI RÉSZ ..................................................................................................................................... 10
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI HATÁROZATAI ............................................................... 10
AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI ........................... 11
17.E/2022. (II. 1.) OBHE határozat 2022. február hónapban kötelezően adományozandó bírói címekről
..........................................................................................................................................................................11
19.E/2022. (II. 2.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről ............................11
20.E/2022. (II. 2.) OBHE határozat bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendelésének
meghosszabbításáról .....................................................................................................................................11
21.E/2022. (II. 3.) OBHE határozat az Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró beosztásának
megszűnéséről és a Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő beosztásáról ........................................11
22.E/2022. (II. 3.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bírósági titkár kijelöléséről
..........................................................................................................................................................................11
23.E/2022. (II. 4.) OBHE határozat bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról .................12
3

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/2. SZÁM

TARTALOMJEGYZÉK

24.E/2022. (II. 8.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról.....................................................................................................12
25.E/2022. (II. 8.) OBHE határozat fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíró kijelöléséről .......12
26.E/2022. (II. 10.) OBHE határozat bírósági közvetítői tevékenységet végző bíró kijelölésének
visszavonásáról ...............................................................................................................................................12
52.E/2022. (II. 15.) OBHE határozat bírósági titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztásáról ................................................................................................................12
53.E/2022. (II. 15.) OBHE számú határozat igazságügyi alkalmazott tartós külszolgálat ellátásával
történő megbízásáról .....................................................................................................................................13
54.E/2022. (II. 17.) OBHE határozat bírók Fővárosi Ítélőtáblára történő kirendeléséről ........................13
58.E/2022. (II. 18.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről ............................................................................13
59.E/2022. (II. 21.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztása meghosszabbításáról.....................................................................................................13
60.E/2022. (II. 21.) OBHE határozat katonai bíró első kinevezésére tekintettel történő beosztásáról .13
61.E/2022. (II. 22.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról ......................................................................................................................................14
62.E/2022. (II. 22.) OBHE határozat bíró tartós külszolgálat ellátásával történő megbízásáról ............14
63.E/2022. (II.23.) OBHE határozat bírónak az Országos Bírósági Hivatalba határozott időtartamra
történő beosztásáról ......................................................................................................................................14
64.E/2022. (II. 23.) OBHE számú határozat bíró tartós külszolgálat ellátásával történő megbízásáról 14
65.E/2022. (II. 23.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről ............................................................................14
66.E/2022. (II. 23.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről ............................................................................15
67.E/2022. (II. 23.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről ............................................................................15
68.E/2022. (II. 24.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről ............................................................................15
69.E/2022. (II. 25.) OBHE határozat közigazgatási ügyekben eljáró bírók kijelöléséről ..........................15
70.E/2022. (II. 28.) OBHE határozat bíró áthelyezéséről ............................................................................15

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI DÖNTÉSEI .................................................................. 16
A Kúria Elnökének döntése ............................................................................................................................16
A Budapest Környéki Törvényszék Elnökének döntése .............................................................................16
A Fővárosi Törvényszék Elnökének döntései...............................................................................................16
A Miskolci Törvényszék Elnökének döntése ................................................................................................16
A Szegedi Törvényszék Elnökének döntése .................................................................................................16
A Szekszárdi Törvényszék Elnökének döntése ............................................................................................16
A Székesfehérvári Törvényszék Elnökének döntése ...................................................................................16
A Szolnoki Törvényszék Elnökének döntése ................................................................................................16

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB DÖNTÉSEI ........................................................................ 17
A Budapest Környéki Törvényszék Elnökének döntése .............................................................................17
A Székesfehérvári Törvényszék Elnökének döntései ..................................................................................17
A Szolnoki Törvényszék Elnökének döntése ................................................................................................17

PÁLYÁZATOK.............................................................................................................................. 17
4

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/2. SZÁM

TARTALOMJEGYZÉK

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók ...................................................17
A bírói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók .......................................................................18
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiírt pályázatok .............................................................................19
55.E/2022. (II. 17.) OBHE határozat a Győri Ítélőtábla elnöki állásának pályázati kiírásáról..................19
56.E/2022. (II. 17.) OBHE határozat a Gyulai Törvényszék elnökhelyettesi állásának pályázati kiírásáról
..........................................................................................................................................................................20
57.E/2022. (II. 17.) OBHE határozat a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
állásának pályázati kiírásáról.........................................................................................................................20
A Balassagyarmati Törvényszék elnöke által kiírt pályázat ............................................................................20
Pályázat a Balassagyarmati Törvényszék gazdasági ügyszakos tanácselnöki (8. számú) álláshelyének
betöltésére ......................................................................................................................................................20
A Budapest Környéki Törvényszék elnöke által kiírt pályázat ........................................................................21
Pályázat a Budakörnyéki Járásbíróság elnökhelyettesi (102. számú) álláshely betöltésére ..................21
A Debreceni Törvényszék elnöke által kiírt pályázat .......................................................................................22
Pályázat a Debreceni Törvényszék katonai tanácselnöki (16. számú) álláshelyének betöltésére ........22
A Fővárosi Törvényszék elnöke által kiírt pályázat ..........................................................................................22
Pályázat a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöki (270. számú) álláshelyének betöltésére ..................22
A Székesfehérvári Törvényszék elnöke által kiírt pályázat .............................................................................23
Pályázat a Székesfehérvári Járásbíróság büntető ügyszakos csoportvezető (33. számú) álláshelyének
betöltésére ......................................................................................................................................................23
A Szolnoki Törvényszék elnöke által kiírt pályázat ..........................................................................................24
Pályázat a Mezőtúri Járásbíróság elnöki (36. számú) álláshelyének betöltésére ....................................24

KÖZLEMÉNYEK ........................................................................................................................... 24
Bírósági igazolványok érvénytelenítése .......................................................................................................24
Bélyegző érvénytelenítése .............................................................................................................................24

5

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/2. SZÁM

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
Ítélőtábla bíráinak esetében a Fővárosi Ítélőtábla
elnökének javaslatára az OBH elnöke jelöli ki.”

SZABÁLYZAT

3. § (1) Az igazgatási szabályzat 14. melléklet 2. pont
2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4. Közigazgatási
2.4.1. Közigazgatási kollégium által intézett
ügycsoportok felsorolása [Büsz. és iratkezelési
szabályzat alapján]”
(2) Az igazgatási szabályzat 14. melléklet 2. pontja a
következő 2.5. alponttal egészül ki:
„2.5. A kollégiumok által intézett ügycsoportokat a
bíróság elnöke az ügyelosztási rendben a 2. pontban
foglaltaktól eltérően is meghatározhatja.”

3/2022. (II. 26.) OBH utasítás
az egyes OBH utasításoknak az egyes
büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan
egyéb törvények módosításáról szóló 2021.
évi CXXXIV. törvény hatálybalépésével
összefüggő módosításáról
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)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő normatív utasítást adom ki:

4. § Hatályát veszti az igazgatási szabályzat
a) 27. § (2) bekezdésében az „a közigazgatási és
munkaügyi bíróság” szövegrész,
b) 108. § (2) bekezdésében a „közigazgatási és
munkaügyi” szövegrész,
c) 125. § (1) bekezdésében a „közigazgatási és
munkaügyi bírósági” szövegrész.

1. A bíróságok egységes iratkezelési
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH
utasítás módosításáról

3. Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás
módosításáról

1. § A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról
szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás 66. § (2)
bekezdése a következő c)–g) ponttal egészül ki:
(A Fővárosi Ítélőtáblán)
„c) a közigazgatási peres ügyeket a K. lajstromba,
d) a közigazgatási nemperes ügyeket a Kpk.
lajstromba,
e) a fellebbezett közigazgatási peres ügyeket a Kf.
lajstromba,
f) a fellebbezett közigazgatási nemperes ügyeket a
Kpkf. lajstromba,
g) a végrehajtás elrendelésével és a végrehajtás
foganatosításával kapcsolatos ügyeket a Vh.
lajstromba”
(kell lajstromozni.)

5. § Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló
9/2016. (X. 17.) OBH utasítás
a) 1. melléklet 3. pont bevezető szövegrészében és
az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 16:B
mezőjében az „51–63” szövegrész helyébe az „51–
64” szöveg;
b) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 3:E
mezőjében a „0” szövegrész helyébe az „1” szöveg;
c) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 16:E
mezőjében a „14” szövegrész helyébe a „15” szöveg
lép.
4. Az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok
statisztikai tevékenységéről szóló 13/2018.
(XII. 21.) OBH utasítás módosításáról

2. A bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás
módosításáról

6. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok
statisztikai tevékenységéről szóló 13/2018. (XII. 21.)
OBH utasítás (a továbbiakban: statisztikai
szabályzat) 12. § c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Az alapfeladatok körébe tartozó tevékenységnek a
hivatalos
statisztika
körébe
nem
tartozó
adatgyűjtéséhez az alábbi adatszolgáltató lapokat kell

2. § A bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a
továbbiakban: igazgatási szabályzat) 97. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közigazgatási ügyekben eljáró bírákat – bíró
hozzájárulásával – a törvényszék bíráinak esetében
a törvényszék elnökének javaslatára, a Fővárosi
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használni:)
„c) Bírói/titkári/bírósági ügyintézői egyéni havi
adatszolgáltatás törvényszék elsőfokú és a Fővárosi
Ítélőtábla elsőfokú közigazgatási ügyekben;”
(2) A statisztikai szabályzat 12. §-a a következő f)
ponttal egészül ki:
(Az alapfeladatok körébe tartozó tevékenységnek a
hivatalos
statisztika
körébe
nem
tartozó
adatgyűjtéséhez az alábbi adatszolgáltató lapokat kell
használni:)
„f) Másodfokú tanácsok havi adatszolgáltatása
másodfokú közigazgatási ügyszakban – Fővárosi
Ítélőtábla (közigazgatási);”

9.SZ/2022. (II. 14.) OBHE határozat
a központi képzésben közreműködőként, a
helyi képzésben előadóként, oktatóként és
vizsgáztatóként részt vevő bíró,
igazságügyi alkalmazott díjazásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény 76. § (7) bekezdés a) pontjában,
valamint a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás 2. melléklet 16. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörömben
eljárva az alábbi határozatot hozom:

5. A bírósági határozatok anonimizálásával és
közzétételével kapcsolatban a bíróságokra
háruló feladatok végrehajtásáról szóló 4/2021.
(III. 12.) OBH utasítás módosításáról

1. A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.
(VI. 25.) OBH utasítás 2. melléklet 16. § (1)
bekezdésében
meghatározott
esetkörökre
figyelemmel
a) az Országos Bírósági Hivatal költségvetésében
tervezett központi képzésben közreműködőként
(különösen: előadó, oktató, tréner, moderátor,
e-tananyag készítő stb.) részt vevő bíró,
igazságügyi alkalmazott díjazását legfeljebb
30.000,- Ft/óra (azaz legfeljebb harmincezer
forint/óra),
b) a bíróság költségvetésében tervezett helyi
képzésben előadóként, oktatóként részt vevő
bíró, igazságügyi alkalmazott díjazását 10.000,Ft/óra (azaz tízezer forint/óra),
c) a bíróság költségvetésében tervezett helyi
képzések esetében a beszámoltatásban, a
vizsgáztatásban részt vevő bíró, igazságügyi
alkalmazott díjazását 3.000,- Ft/vizsgázó (azaz
háromezer forint/vizsgázó)
összegben állapítom meg.

7. § A bírósági határozatok anonimizálásával és
közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló
feladatok végrehajtásáról szóló 4/2021. (III. 12.) OBH
utasítás Melléklet 4. pont 4.1. alpontjában a
„törvényszék ítéletét” szövegrész helyébe a
„törvényszék, Fővárosi Ítélőtábla ítéletét” szöveg
lép.
6. Záró rendelkezések
8. § Ez az utasítás 2022. március 1. napján lép
hatályba.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

HATÁROZATOK

8.SZ/2022. (II. 14.) OBHE határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

2. Ez a határozat 2022. február 15. napján lép
hatályba.
3. Hatályát veszti a képzésben előadóként,
oktatóként
résztvevő
bíró
és
igazságügyi
alkalmazott díjazásáról szóló 100.SZ/2021. (XII. 17.)
OBHE határozat.

A Zalaegerszegi Törvényszék 2020.El.I.D.3/50.
számon 2022. január 24. napján benyújtott
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának
módosítását jóváhagyom.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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22.SZ/2022. (II. 25.) OBHE határozat
a Pécsi Ítélőtáblán egy középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshely
felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshellyé alakításáról és a Pécsi
Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
98.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Pécsi Ítélőtáblán
2022. március 1-jei hatállyal egy középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshelyet felsőfokú
végzettségű tisztviselői álláshellyé alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
március 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
98.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. pontját:
2. Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 4 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok:
8 fő
Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
és a Pécsi Ítélőtábla engedélyezett létszáma
változatlan.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
7/2022. (II. 2.) OBT határozat
az egyes OBH utasításoknak az egyes
büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan
egyéb törvények módosításáról szóló 2021.
évi CXXXIV. törvény hatálybalépésével
összefüggő módosításáról szóló tervezet
véleményezéséről

11/2022. (II. 2.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítéséről
Az Országos Bírói Tanács dr. Dankó Esztert, a
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bíráját –
kérelmére - 2022. március 11. napjától a lemondási
idő végéig mentesíti a munkavégzési kötelezettség
alól.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal Elnökének az egyes OBH utasításoknak az
egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan
egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi
CXXXIV. törvény hatálybalépésével összefüggő
módosításáról szóló tervezetét támogatja.

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

12/2022. (II. 2.) OBT határozat
az elsőfokú bírósági végrehajtói fegyelemi
bíróság elnökhelyettesének kinevezéséről

9/2022. (II. 2.) OBT határozat
a másodfokú bírósági végrehajtói
fegyelemi bíróság tagjának kinevezéséről

Az Országos Bírói Tanács 2022. február 2. napjától
2026. február 1. napjáig terjedő időtartamra a
Budapest Környéki Törvényszék mellett működő
Bírósági
Végrehajtói
Fegyelmi
Bíróság
elnökhelyettesévé nevezi ki dr. Gyuris Judit Évát, a
Fővárosi Ítélőtábla tanácselnökét.

Az Országos Bírói Tanács 2022. február 2. napjától
2026. február 1. napjáig terjedő időtartamra a Kúria
mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi
Bíróság tagjává nevezi ki Salamonné dr. Piltz Juditot,
a Kúria tanácselnökét.

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

13/2022. (II. 2.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról

10/2022. (II. 2.) OBT határozat
a másodfokú bírósági végrehajtói
fegyelemi bíróság elnökhelyettesének
kinevezéséről

Az Országos Bírói Tanács a 2022. február 2. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.
Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács 2022. február 2. napjától
2026. február 1. napjáig terjedő időtartamra a Kúria
mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi
Bíróság elnökhelyettesévé nevezi ki Dr. Bartkó
Leventét, a Kúria tanácselnökét.
Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

Dr. Kugler Tamás Szabolcsot, a Kaposvári
Járásbíróság bírósági titkárát 2022. március 1.
napjától 2025. február 28. napjáig terjedő időtartamra
katonai bíróvá kinevezte.

Magyarország köztársasági elnöke
dr. Dankó Esztert, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság
csoportvezető
bíráját,
címzetes
törvényszéki bírót 2022. április 10-ei hatállyal,
dr. Ridács Andrást, a Gödöllői Járásbíróság bíráját
2022. április 17-ei hatállyal,
dr. Barna Theodórát, a Veszprémi Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2022. április 30ai hatállyal lemondására figyelemmel,
dr. Sebe Máriát, a Kúria tanácselnökét 2022. július
18-ai hatállyal,
dr. Zimmermann Gábort, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót 2022. augusztus
14-ei hatállyal,
dr. Surányi Zsoltot, a Pápai Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2022. augusztus 16-ai
hatállyal,
dr. Koppányné dr. Sági Erikát, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját 2022. szeptember 5-ei hatállyal,
dr. Vajda Lászlót, a Kecskeméti Törvényszék
tanácselnökét,
címzetes
táblabírót
2022.
szeptember 10-ei hatállyal,
dr. Halász Etelkát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját 2022.
szeptember 20-ai hatállyal bírói felső korhatár
betöltésére figyelemmel,
dr. Kelemen Gyöngyit, az Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bírót és
Péczelyné dr. Mészáros Margit Máriát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2022.
augusztus 31-ei hatállyal nyugállományba helyezés
iránti kérelmére figyelemmel bírói tisztségéből
felmentette.
Dr. Marton Erikát, a Szeghalmi Járásbíróság bíráját,
dr. Mocsári Emesét, a Budai Központi Kerületi
Bíróság bíráját 2022. március 1. napjától,
dr. Majlinger-Nagy Grétát, a Tatabányai Törvényszék
bíráját,
dr. Werner Zsoltot, a Szegedi Járásbíróság bíráját
2022. március 15. napjától határozatlan időtartamra
bíróvá kinevezte.
Dr. Szilágyi Enikő, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró kinevezését a 2022. március 1. napjától
2025. február 28. napjáig terjedő időtartamra
meghosszabbította.
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20.E/2022. (II. 2.) 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
Spiegelbergerné dr. Pofonka Mariann-nak, a
Budapest Környéki Törvényszék bírájának a
Fővárosi Ítélőtáblára történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett – 2022. február 6.
napjától
2022.
szeptember
30.
napjáig
meghosszabbítom.

17.E/2022. (II. 1.) OBHE határozat
2022. február hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (9) bekezdésének b)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 174.
§ (2) bekezdése alapján
- dr. Lehoczky Zoltán Ádámnak, a Kecskeméti
Törvényszék tanácselnökének 2022. február 1.
napjától címzetes táblabíró címet,
- dr. Bata Ágnes Klárának, a Szigetszentmiklósi
Járásbíróság bírájának 2022. február 1. napjától,
- dr. Egyed Mária Magdolnának, a Budaörsi
Járásbíróság bírájának 2022. február 9. napjától
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

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

21.E/2022. (II. 3.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszűnéséről és a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

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

19.E/2022. (II. 2.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése alapján
dr. Horváth Kristóf az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztása – a határozott idő
lejártával – 2022. február 13. napjával megszűnik,
erre tekintettel 2022. február 14. napjától a hivatali
tevékenységét megelőző szolgálati helyére, a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra bírói munkakörbe
beosztom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Kertész
Andreát, a Budapest Környéki Törvényszék bíráját
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett - 2022. február 15.
napjától 2022. június 30. napjáig - a Fővárosi
Ítélőtáblára kirendelem.

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

22.E/2022. (II. 3.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár 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 alapján – a Zalaegerszegi Törvényszék
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elnökének javaslatára – dr. Kulcsár-Balázs
Alexandrát, a Lenti Járásbíróság bírósági titkárát,
kérelmére, 2022. február 10. napjától bírósági
közvetítővé kijelölöm.

25.E/2022. (II. 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 Győri
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. Németh
Csabát,
a
Csornai
Járásbíróság
elnökét,
hozzájárulásával, 2022. február 15. napjától
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá
kijelölöm.

23.E/2022. (II. 4.) 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. Nyéki Renáta bírót – a
213.E/2021. (VIII.31.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2022. február 15. napjával az
Esztergomi Járásbíróságra osztom be.

26.E/2022. (II. 10.) 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.
Takács-Kancsal
Ágnes
zalaegerszegi járásbírósági bíró bírósági közvetítői
kijelölését – kérelmére – 2022. február 14. napjával
visszavonom.

24.E/2022. (II. 8.) 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. Gyarmathy-Tamási Eszter Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2023.
február 14. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

52.E/2022. (II. 15.) OBHE határozat
bírósági titkárnak az Országos Bírósági
Hivatalba határozott időtartamra történő
beosztásáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Radnai Veronikát, a Budapest Környéki
Törvényszék bírósági titkárát 2022. február 21. napjától
2022. július 22. napjáig terjedő határozott időtartamra
az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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53.E/2022. (II. 15.) OBHE számú határozat
igazságügyi alkalmazott tartós
külszolgálat ellátásával történő
megbízásáról

58.E/2022. (II. 18.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének g)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján dr. Németh Erika bírót – a
285.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. április 1. napjával a
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságról a
Budapest
Környéki
Törvényszékre
bírói
munkakörbe áthelyezem.

A bíróságok igazgatásáról rendelkező 6/2015. (XI.
30.) OBH utasítás 101. § (9) bekezdése alapján – a
Werbőczy Mundus ösztöndíj programra benyújtott
eredményes pályázatára tekintettel – megbízom
dr. Radnai Veronika az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírósági titkárt tartós külszolgálat
ellátásával, 2022. február 21. napjától 2022. július
20. napjáig az Európai Unió Bíróságán, szakmai
gyakorlaton való részvétel céljából.

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

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

59.E/2022. (II. 21.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

54.E/2022. (II. 17.) OBHE határozat
bírók Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján,
dr. Szilágyi Enikő Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2022. március 1.
napjától 2022. július 15. napjáig terjedő határozott
időtartamra 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
dr. Robotka Imrét, a Fővárosi Törvényszék
csoportvezető bíráját, eredeti ítélkezési
tevékenysége részbeni megtartása mellett,
dr. Németh Andreát, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét és
dr. Kincsesné dr. Szalai Kornéliát, a Fővárosi
Törvényszék
bíráját,
eredeti
ítélkezési
tevékenységük megtartása nélkül,
hozzájárulásukkal - 2022. március 1. napjától 2022.
december 31. napjáig - a Fővárosi Ítélőtáblára
kirendelem.

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

60.E/2022. (II. 21.) OBHE határozat
katonai bíró első kinevezésére tekintettel
történő beosztásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének d)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 27. §
(1) bekezdése alapján dr. Kugler Tamás Szabolcs
katonai bírót – a 209.E/2021. (VIII.25.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint az első bírói

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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kinevezésére tekintettel – 2022. március 1. napjával
a Kaposvári Törvényszék Büntető Kollégium Katonai
Tanácsába osztom be.

63.E/2022. (II.23.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján
dr. Juhász Krisztinát, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnök bíráját, 2022. március 1. napjától 2022.
július 31. napjáig tartó határozott időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe
beosztom.

61.E/2022. (II. 22.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján
dr. Varga Nórát, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság bíráját, 2022. március 1. napjától 2022.
július 31. napjáig tartó határozott időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe
beosztom.

64.E/2022. (II. 23.) OBHE számú határozat
bíró tartós külszolgálat ellátásával történő
megbízásáról

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján – a
Werbőczy Mundus ösztöndíj programra benyújtott
eredményes pályázatára tekintettel – megbízom
dr. Juhász Krisztina, Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírót tartós külszolgálat ellátásával, 2022.
március 1. napjától 2022. július 31. napjáig, az
Európai Jogakadémián szakmai gyakorlaton való
részvétel céljából.

62.E/2022. (II. 22.) OBHE határozat
bíró tartós külszolgálat ellátásával történő
megbízásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján – a
Werbőczy Mundus ösztöndíj programra benyújtott
eredményes pályázatára tekintettel – megbízom dr.
Varga Nóra, Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírót tartós külszolgálat ellátásával, 2022. március 1.
napjától 2022. július 31. napjáig, az Emberi Jogok
Európai Bíróságán szakmai gyakorlaton való
részvétel céljából.

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

65.E/2022. (II. 23.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének g)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján Szegváriné dr. Barócsi Eszter
bírót – a 286.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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pályázatra figyelemmel – 2022. március 1. napjával
a Gödöllői Járásbíróságról a Budapest Környéki
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján dr. Ifkovics Irina bírót – a
295.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. április 1. napjával a
Kaposvári
Járásbíróságról
a
Kaposvári
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

66.E/2022. (II. 23.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

69.E/2022. (II. 25.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bírók
kijelöléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének g)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján dr. Varga Tünde Piroska bírót
– a 288.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. március 1. napjával
a Gödöllői Járásbíróságról a Budapest Környéki
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés e) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése
alapján dr. Ribai Csillát, a Fővárosi Ítélőtábla elnökét
és Egriné dr. Salamon Emmát, a Fővárosi Ítélőtábla
elnökhelyettesét, hozzájárulásukkal, 2022. március
1. napjától közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá
kijelölöm.

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

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

67.E/2022. (II. 23.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének g)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján dr. Horváth Ildikó bírót – a
289.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. március 1. napjával
a Szentendrei Járásbíróságról a Budapest Környéki
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

70.E/2022. (II. 28.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének g)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján dr. Borbély Attila bírót – a
287.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. március 1. napjával
a Székesfehérvári Járásbíróságról a Budapest
Környéki
Törvényszékre
bírói
munkakörbe
áthelyezem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

68.E/2022. (II. 24.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének g)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
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A Szegedi Törvényszék Elnökének döntése

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

A Szegedi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Pap Jánost, a Szegedi Törvényszék bíráját a 2022.
február 15. napjától 2028. február 14. napjáig
terjedő
határozott
időtartamra a
Szegedi
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesévé.

A Kúria Elnökének döntése
A Kúria Elnöke kinevezte
dr. Farkas Katalin Évát, a Kúria bíráját 2021.
december 15. napjától, valamint dr. Domonyai
Alexát, dr. Gimesi Ágnes Zsuzsannát és dr. Sebe
Máriát, a Kúria bíráit 2022. február 1. határozatlan
időtartamra a Kúria tanácselnökévé.

A Szekszárdi Törvényszék Elnökének
döntése
A Szekszárdi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Mándi Zoltánt, a Szekszárdi Törvényszék
tanácselnökét a 2022. február 1. napjától 2028.
január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Szekszárdi
Törvényszék
Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetőhelyettesévé.

A Budapest Környéki Törvényszék
Elnökének döntése
A Budapest
kinevezte

Környéki

Törvényszék

Elnöke

dr. Kispál Sándorné dr. Balogh Ágnest, a Budapest
Környéki Törvényszék csoportvezető bíráját 2022.
február 1. napjától határozatlan időtartamra a
Budapest
Környéki
Törvényszék
Gazdasági
Kollégiuma tanácselnökévé.

A Székesfehérvári Törvényszék Elnökének
döntése
A Székesfehérvári Törvényszék Elnöke megbízta
dr. Rozgonyi Viktória Erzsébetet, a Székesfehérvári
Járásbíróság bíráját a 2022. március 1. napjától
2023. február 28. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Székesfehérvári Járásbíróság polgári
csoportvezetői feladatainak ellátásával.

A Fővárosi Törvényszék Elnökének
döntései
A Fővárosi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Kozma Brigittát, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2022. március 17. napjától határozatlan időtartamra
a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma
tanácselnökévé,
dr. Fitos Szilviát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját a 2022. március 1. napjától 2028. február 28.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Pesti
Központi Kerületi Bíróság P.I. Csoportjának
csoportvezető-helyettesévé.

A Szolnoki Törvényszék Elnökének döntése
A Szolnoki Törvényszék Elnöke megbízta
dr. Karmazin Orsolya Máriát, a Szolnoki Járásbíróság
bíráját a 2022. február 1. napjától 2023. január 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Szolnoki
Járásbíróság elnöki feladatainak ellátásával.

A Miskolci Törvényszék Elnökének döntése
A Miskolci Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Bokros Andrea Erzsébetet, a Miskolci
Törvényszék bíráját 2022. február 10. napjától
határozatlan időtartamra a Miskolci Törvényszék
Közigazgatási Kollégiuma tanácselnökévé.
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A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB

PÁLYÁZATOK

DÖNTÉSEI
A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A Budapest Környéki Törvényszék
Elnökének döntése

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

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke a
Budakörnyéki
Járásbíróság
elnökhelyettesi
álláshelyének (102. számú) betöltésére kiírt
pályázatot
a
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2)
bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.

A Székesfehérvári Törvényszék Elnökének
döntései
A
Székesfehérvári
Törvényszék
elnöke
a
Székesfehérvári Járásbíróság polgári ügyszakos
csoportvezetői
álláshelyének
(32.
számú)
betöltésére
kiírt
pályázatot
a
bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 134. §-a alapján eredménytelenné
nyilvánította.
A
Székesfehérvári
Törvényszék
elnöke
a
Székesfehérvári Járásbíróság büntető ügyszakos
csoportvezetői
álláshelyének
(33.
számú)
betöltésére
kiírt
pályázatot
a
bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 134. §-a alapján eredménytelenné
nyilvánította.

A Szolnoki Törvényszék Elnökének döntése
A Szolnoki Törvényszék elnöke a Szolnoki
Járásbíróság elnöki álláshelyének (32. számú)
betöltésére kiírt pályázatot a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 20. §
(1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné
nyilvánította.
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a bíróságra vonatkozó, valamint az
országos ügyforgalmi és statisztikai
adatok,
− a bírósági és az országos engedélyezett,
tényleges bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámadatok,
− az elnök összbírói értekezletre készített
tájékoztatója.
Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői
pályázatokra az e törvényben nem szabályozott
kérdésekben
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások
pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell.

3.2.1. a jelentkezési segédlapot, valamint
3.2.2. a jelentkezési segédlap mellékletében
felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat
kötelezően csatolni kell:
•
az önéletrajzot,
•
az igazolványképet (2 db),
•
az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
•
az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati
eredményt,
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
•
a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát,
•
a kinevezéshez szükséges tények és adatok
igazolását,
•
a pályázat elbírálása során értékelhető
adatokról és tényekről szóló okiratokat.
3.3.
Amennyiben
bíró
az
áthelyezése
érdekében nyújt be pályázatot, a 3.2.1. pontban
foglaltat, valamint a 3.2.2. pontban felsoroltak közül
az önéletrajzot, az igazolványképet (2 db) és a
pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és
tényekről szóló okiratokat kell csatolnia.
3.4.
A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési
segédlap” a kitöltési útmutatóval együtt az alábbi
linken
https://birosag.hu/biroipalyazatok/segedanyagok található.
3.5.
A bírósági személyi nyilvántartásban
szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges –
adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a
pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia.
Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a
pályázatában
hivatkozhat,
és
kérheti
a
nyilvántartásból való beszerzésüket, ha – a
jelentkezési segédlapon – a hozzájárulását adja,
hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.
3.6.
A pályázati rangsor felállítása során
kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és
igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok
pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáson
már nincs lehetőség.
3.7.
A
bírói
álláshelyekre
benyújtandó
pályázatokhoz segítséget nyújt továbbá a
https://birosag.hu/biroi-palyazatok/biroipalyazatok-0/kozertheto-palyazati-tudnivalok-gyik

−

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

4. A
pályázat
határideje

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:

benyújtásának

helye

és

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

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.

55.E/2022. (II. 17.) OBHE határozat
a Győri Ítélőtábla elnöki állásának
pályázati kiírásáról

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:
•
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 a Győri
Ítélőtábla elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 10 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A pályázat beérkezésének határideje: 2022. április
11. 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
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A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
polgári ügyszakos bírói gyakorlat és a civilisztika
területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.

56.E/2022. (II. 17.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Gyulai
Törvényszék elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésben
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére, vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A pályázat beérkezésének határideje:
2022. április 11. 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. április
11. 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 Balassagyarmati Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

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

Pályázat a Balassagyarmati Törvényszék
gazdasági ügyszakos tanácselnöki (8.
számú) álláshelyének betöltésére

57.E/2022. (II. 17.) OBHE határozat
a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

Bírósági vezetői tisztséget
kinevezett bíró tölthet be.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Debreceni
Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
tisztségére pályázatot hirdet.
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A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke által kiírt pályázat

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – előnyt jelent a gazdasági jog
területén szerzett törvényszéki joggyakorlat.
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 Budakörnyéki Járásbíróság
elnökhelyettesi (102. számú) álláshely
betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
− megfelel-e
a
vezetői
kinevezési
feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára
vonatkozó
iratoknak
a
kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez
és kezeléséhez.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. április 1. 13.00 óra

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 beadásának helye:
Balassagyarmati Törvényszék Elnöki Titkársága
(2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.)

21

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/2. SZÁM

−
−
−
−
−

SZEMÉLYI RÉSZ

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

-

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 pályázat beérkezésének határideje:
2022. április 4.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. április 7. 16.00 óra

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

A pályázat beadásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkársága (4025
Debrecen, Széchenyi u. 9.)

A Debreceni Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

A Fővárosi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Debreceni Törvényszék katonai
tanácselnöki (16. számú) álláshelyének
betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget
kinevezett bíró tölthet be.

határozatlan

Pályázat a Pesti Központi Kerületi Bíróság
elnöki (270. számú) álláshelyének
betöltésére

időre

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

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

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

A 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművet.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
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és

azok

−
−

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

−

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. április 5.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Irodája
Budapest, Markó u. 27. II. emelet 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.

(1055

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

Pályázat a Székesfehérvári Járásbíróság
büntető ügyszakos csoportvezető (33.
számú) álláshelyének betöltésére

A pályázat beadásának helye:
2022. április 5. 15.30 óra.
A pályázat beadásának helye:
Székesfehérvári Törvényszék Elnök Titkárság (8000
Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.)

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
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A Szolnoki Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

−
−
−
−
−

Pályázat a Mezőtúri Járásbíróság elnöki
(36. számú) álláshelyének betöltésére

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

A pályázat beadásának helye:
2022. április 5. 16.00 óra

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

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

Titkárság

(5000

KÖZLEMÉNYEK

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

Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Bozó
Zsuzsannának,
a
Budapest
Környéki
Törvényszék igazságügyi alkalmazottjának a BA
190936 számú igazságügyi alkalmazotti,
Csók Jánosnak, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság
fizikai dolgozójának a BA 188249 számú igazságügyi
alkalmazotti,
Hancsákné dr. Varga Szilviának, a Miskolci
Törvényszék bírájának az AA 111881 számú bírói,
Kovács Ferenc Sándornénak, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselőjének a BA 188454 számú igazságügyi
alkalmazotti,
Sósné Mayer Patríciának, az Országos Bírósági
Hivatal tisztviselőjének a BA 194932 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

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

Az igazolványok érvénytelenek.

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),

Bélyegző érvénytelenítése
A Pesti Központi Kerületi Bíróság 9., 11., 12.
sorszámú érkeztető bélyegzők elvesztek.
A bélyegzők érvénytelenek.
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