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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
és a Nyíregyházi Törvényszék engedélyezett
létszáma változatlan.

HATÁROZATOK

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

23.SZ/2022. (III. 4.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
A Fővárosi Ítélőtábla 2022. február 22. napján,
2021.El.I.D.1. számon benyújtott Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyom.

25.SZ/2022. (III. 9.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék területén két
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshely rendszeresítéséről és a Győri
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 80.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

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

24.SZ/2022. (III. 7.) OBHE határozat
a Nyíregyházi Törvényszék területén egy
fizikai dolgozói álláshely középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshellyé
alakításáról és a Nyíregyházi Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
85.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Győri Törvényszék
területén 2022. március 15-ei hatállyal két
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki álláshelyet
rendszeresítek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
március 15. napjától az alábbiak szerint módosítom
a Győri Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 80.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. és 3.
pontját:

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Nyíregyházi
Törvényszék területén 2022. március 15-ei hatállyal
egy fizikai dolgozói álláshelyet középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshellyé alakítok át.

2.

Igazságügyi
alkalmazotti
mindösszesen: 298 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
március 15. napjától az alábbiak szerint módosítom
a
Nyíregyházi
Törvényszék
engedélyezett
létszámáról szóló 85.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 2. pontját:
1.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.6
középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 154 fő

3.

A Győri Törvényszék
létszáma 393 fő.

létszám

engedélyezett

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

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 194 fő
2.7. fizikai dolgozó: 51 fő
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32.SZ/2022. (III. 30.) OBHE számú határozat
európai jogi szaktanácsadó titkári hely
létszámkeret felső határán túli
engedélyezéséről

26.SZ/2022. (III. 9.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
területén egy járásbírósági bírói álláshely
megszüntetéséről és a Budapest Környéki
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 76.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

Az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról
szóló 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 4. § (4)
bekezdése
alapján
az
1.
mellékletben
meghatározott létszámkeret felső határán túl
polgári-gazdasági ügyszakban a Fővárosi Ítélőtábla
(a Fővárosi Törvényszék nélkül) illetékességi
területén további 1 szaktanácsadó titkári helyet
engedélyezek.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Budapest Környéki
Törvényszék területén 2022. március 15-ei hatállyal
egy járásbírósági bírói (125. számú) álláshelyet
megszüntetek.

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

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
március 15. napjától az alábbiak szerint módosítom
a Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 76.SZ/2020. (V. 15.) OBHE
határozat 1. és 3. pontját:
1.

Bírói létszám:
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 132 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 159 fő

Bírói létszám mindösszesen: 284 fő
3.

A Budapest Környéki Törvényszék
engedélyezett létszáma 1037 fő.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

27.SZ/2022. (III. 11.) OBHE határozat
a megválasztandó ülnökök számának
megállapításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés o) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (3) bekezdése
alapján a Fővárosi Törvényszékre soron kívül
megválasztandó ülnökök számát az alábbiak szerint
állapítom meg:
20 fő, a Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő ülnök.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
14/2022. (II. 25.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről készített
összefoglaló elfogadásáról

követelményeit, támogatást nyújtson az etikai
kockázatot rejtő magatartások elkerüléséhez és
védelmezze a hivatásukhoz méltó magatartást
tanúsító bírákat.

Az Országos Bírói Tanács a 2022. február 25. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.

A Bírák Etikai Kódexének hatálya a Magyarországon
kinevezett bírákra terjed ki.
1. Cikk
Függetlenség és pártatlanság

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

(l) A bíró az ítélkező tevékenysége során mindenféle
befolyástól, nyomástól, fenyegetéstől és egyéb
beavatkozástól mentesen jár el, érvényesítve a
felekkel való egyenlő bánásmód elvét.

15/2022. (III. 2.) OBT határozat
a Budapest területén működő ítélőtábla
mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság
és a Kúria mellett eljáró másodfokú
szolgálati bíróság 2021. évi
tájékoztatójának jóváhagyásáról

(2) A bíró munkája során a látszatát is kerüli annak,
hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos
vagy előítéleten alapul. Az ügyek eldöntésében —
az anyagi és eljárásjogi szabályok keretei között,
összhangban
a
saját
lelkiismeretével
—
szabadságot élvez, döntéseit függetlenül hozza
meg.

Az Országos Bírói Tanács jóváhagyja a Budapest
területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú
szolgálati bíróság és a Kúria mellett eljáró
másodfokú
szolgálati
bíróság
2021.
évi
ügyforgalmáról és ítélkezési gyakorlatáról szóló
tájékoztatóját és közzéteszi az intraneten.

(3) A bíró a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz
fűződő
szükségtelen
kapcsolatoktól
és
befolyásoktól tartózkodik, és ennek mindenki
számára nyilvánvalónak kell lennie.

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

2. Cikk
Összeférhetetlenség

(1) A bíró politikai tevékenységet nem folytat,
nyilvánosság
előtt
tartózkodik
a
politikai
megnyilvánulásoktól. A bíró jogosult a törvényes
keretek között szervezett nyilvános rendezvényen
részt venni, de ügyelnie kell arra, hogy részvétele ne
keltse politikai elkötelezettség látszatát.

16/2022. (III. 2.) OBT határozat
a Bírák Etikai Kódexéről és annak
elfogadásáról
BÍRÁK ETIKAI KÓDEXE
Preambulum

(2) A bíró csak olyan díjat, plakettet, oklevelet vagy
más hasonló kitüntetést vesz át, amely –
figyelemmel az elismerést adó személyre vagy
szervezetre, valamint az adományozott díjra – nem
sérti a bírói hivatás tekintélyét, annak méltóságát,
valamint
a
bíró
független,
pártatlan
és
befolyásolásmentes működésének látszatát.

Magyarországon a bírói hatalom független,
feddhetetlen bírákból álló, átlátható bírósági
rendszer útján tölti be alkotmányos szerepét.
A bírói hivatás a bírákkal szemben a társadalomban
általánosan elfogadott etikai normákhoz képest
szigorúbb követelményeket támaszt.

3. Cikk
Méltóság és egyenlőség

A Bírák Etikai Kódexének célja, hogy a bírósági
szervezet iránti közbizalom erősítése érdekében
iránymutatásként meghatározza a bírák által
követendő etikai normákat, a bírói hivatás etikai

(l) A bíró viselkedésében és megjelenésében is távol
tartja magát a szélsőségektől, kerüli a hivalkodást,
8
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megjelenése
mindenkor
alkalomhoz
illő;
nyilvánosság előtt tartózkodik minden olyan
megnyilvánulástól, amely méltatlan a bírói
hivatáshoz.

önképzés mellett elsősorban bírói irányítás alatt
szervezet képzési lehetőségeket vegyen igénybe.
(2) A bíró akkor vállal nem igazságszolgáltatással
kapcsolatos feladatot, amennyiben annak ellátása a
bírói
tisztségével
járó
kötelezettségeinek
indokolatlan háttérbe kerülését nem eredményezi.

(2) A bíró magánéleti kapcsolatait, valamint
szabadidejének eltöltését úgy alakítja, hogy az a
hivatásának méltóságát, pártatlanságát, illetve
annak látszatát se veszélyeztesse; magánéleti
nehézségeinek higgadt, körültekintő és tisztességes
rendezésére törekszik.

7. Cikk
Tisztesség
(1) A bíró jogai érvényesítése és kötelezettségei
teljesítése során a tisztességes és jóhiszemű
joggyakorlás követelményének megfelelően jár el.

4. Cikk
Nyilvánosság, közösségi média
(1) A bíró a véleménynyilvánítási, a lelkiismereti- és
vallásszabadsághoz, valamint a gyülekezési és
egyesülési szabadsághoz fűződő jogát úgy
gyakorolja, hogy azzal megőrizze a bírói hivatás
tekintélyét és méltóságát, a bíróságok pártatlan és
független működésébe vetett közbizalmat.

(2) A bíró az eljárásokban résztvevőkhöz fűződő
személyes viszonyában is elkerüli azokat a
helyzeteket, amelyek a pártosság látszatát kelthetik.

(2) A bíró a joggal, jogrendszerrel, a bíróság
igazgatásával kapcsolatban is szabadon véleményt
nyilváníthat, különösen publikálhat, előadást
tarthat és oktathat.

(1) A bíró tiszteletben tartja minden ember
méltóságát és hivatása gyakorlása során erre
ösztönzi munkatársait és az eljárásban résztvevő
személyeket.

(3) A bíró a világhálót kellő körültekintéssel
használja. Kizárólag olyan információt, hang- és
képfelvételt oszt meg vagy minősít, amely nem
csorbítja a bírói hivatás tekintélyét és méltóságát,
valamint a bíróságok pártatlan és független
működésébe vetett közbizalmat.

(2) A bíró hivatása gyakorlása során a hatóságok és
társ-hivatásrendek
tagjaival,
valamint
munkatársaival
együttműködésre
törekszik,
kölcsönös tiszteleten alapuló udvarias magatartást
tanúsít.

8. Cikk
Tisztelet, együttműködés

(3) A bíró az eljárása során — a szükséges
határozottság mellett — türelmes és udvarias,
tartózkodik az indokolatlan megjegyzésektől és
minősítésektől, mindenkitől megköveteli, hogy a
bíróságnak és egymásnak megadják a kellő
tiszteletet.

5. Cikk
Gondosság
(1) A bíró a részére kiosztott ügy célirányos és
észszerű határidőn belüli lezárására törekszik, a
munkáját felkészülten, szakmai elkötelezettséggel
végzi.

(4) A bíró eljárása során és a határozataiban
tartózkodik a sértő kioktatástól, a bírói tekintély
csorbításától. A más bíró által hozott döntéseket
eltérő
szakmai
álláspontjának
kifejtését
meghaladóan nem bírálja. Ezeket azonban a
tudományos, oktatói vagy egyéb szakmai
tevékenységének
gyakorlásakor
értékelheti,
véleményezheti.

(2) A bíró gondot fordít a bíróság eszközeinek és
erőforrásainak a rendeltetésszerű és gazdaságos
felhasználására.
(3) A bíró munkájában és magánéletében óvja
környezetét és arra törekszik, hogy ne
veszélyeztesse a jövő nemzedékeinek szükségleteit.

(5) A bíró nem használ a felek közti sértő
különbségtételt
sugalló
nyelvi
eszközöket,
tartózkodik a féllel való részrehajlást mutató vagy
leereszkedő megnyilvánulásoktól.

6. Cikk
Szakértelem
(1) A bíró törekszik arra, hogy fejlessze a bírói
feladatai
ellátásához
szükséges
tudását,
képességeit és készségeit, és e célból folyamatos
9
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9. Cikk
Bírósági vezetők

(11) A bírósági vezető megtesz minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy az etikai
szabályokat a vezetése alatt állók betartsák.

(l) A bírósági vezető a feladatát a munkatársaitól
elvárt etikai követelményeknek megfelelően,
példamutatóan látja el; tartózkodik a beosztottjai
emberi méltóságát sértő magatartástól.

(12)
A bírósági vezetőkre vonatkozó etikai
szabályok az igazgatási feladatokkal megbízott
bírákra is irányadóak.

(2) A bírósági vezető igazgatási tevékenysége során
a
munkatársaival
igazságos,
következetes,
méltányos és egyenlő mércét alkalmaz minden
beosztottjával szemben.

10. Cikk
A bírói önkormányzati- és érdekképviseleti
szervek tagjai
(1) A bírói önkormányzati- és érdekképviseleti
szervek tagjai a választott tisztségükhöz méltó
magatartást tanúsítanak annak gyakorlása során.

(3) A bírósági vezető tiszteletben tartja munkatársai
szakmai önállóságát, figyelmet fordít arra, hogy a
bírótársai
hivatásukhoz
méltó
magatartást
tanúsítsanak.

(2) A bírói önkormányzati- és érdekképviseleti
szervek tagjai e tisztségüket nem használják fel
egyéni érdek érvényesítése céljából.

(4) A bírósági vezető tartózkodik attól, hogy a saját
véleményét az általa irányított szervezeti egység
bíráinak véleményeként jelenítse meg, és
képviseleti jogával egyéb módon sem él vissza.

(3) A bírói önkormányzati- és érdekképviseleti
szervek tagjaira egyebekben a bírósági vezetőkre
vonatkozó etikai elvárások irányadóak.

(5) A bírósági vezető a szolgálati bírósági eljárással
érintett ügyekben az eljárás befejezéséig
tartózkodik
az
ezzel
kapcsolatos
véleménynyilvánítástól, fokozottan ügyel az
eljárással
érintett
személyiségi
jogainak
megóvására.

11. Cikk
Hatálybalépés
A Bírák Etikai Kódexe 2022. július 15. napján lép
hatályba.
Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

(6) A bírósági vezető tartózkodik a bírói
önigazgatási- és érdekképviseleti szerv sértő
minősítésétől,
tagjainak
hátrányos
megkülönböztetésétől,
legitimációjukat
tiszteletben tartja.

17/2022. (III. 2.) OBT határozat
a végrehajtói fegyelmi bíróságok
összetételét érintő jogszabály módosítás
kezdeményezéséről

(7) A bírósági vezető tartózkodik minden olyan
magatartástól, amellyel bírói önigazgatási vagy
érdekképviseleti szerv tagját — az ilyen szervben
fennálló tagsága vagy a szerv érdekében kifejtett
tevékenysége
miatt
—
hátrányosan
megkülönböztetné, tevékenységét akadályozná
vagy lehetetlenné tenné.

Az Országos Bírói Tanács felkéri az Országos
Bírósági Hivatal Elnökét, hogy a végrehajtói fegyelmi
bíróságok
összetételét
érintően
jogszabálymódosítást kezdeményezzen annak érdekében,
hogy a végrehajtók fegyelmi ügyeiben a végrehajtói
fegyelmi eljárások lefolytatása során a végrehajtói
fegyelmi bíróságok három hivatásos bíróból álló
tanácsban járjanak el és a vizsgálóbiztosi tisztséget
is hivatásos bíró töltse be.

(8) A bírósági vezető a vezetése alatt álló szervezeti
egység bírói önigazgatási és érdekképviseleti
szerveit támogatja, törvényes működésüket, jogaik
gyakorlását biztosítja.
(9) A bírósági vezető bírói önigazgatási testület,
érdekképviseleti vagy szakmai szerv tagját nem
szólítja fel lemondásra, erre nem is kéri vagy
ösztönzi.

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

(10) A bírósági vezető a nála alacsonyabb
beosztásban lévő más bírósági vezető tájékoztatási
jogait szükségtelenül nem korlátozza.
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Dr. Kukla Angelika Erika, a Gyulai Törvényszék bírája
Dr. Jádi János, a Kiskőrösi Járásbíróság bírája
Dr. Rácz Adrienn, a Kecskeméti Járásbíróság bírája
Dr. Perecz András Pál, a Miskolci Járásbíróság bírája
Varjasné dr. Nagy Anita, a Miskolci Járásbíróság
bírája
Dr. Stál József, a Nyíregyházi Törvényszék bírája
Dr. Szabó Zoltán, a Nyíregyházi Járásbíróság
csoportvezető bírája
Dr. Kovács Dávid, a Szegedi Járásbíróság bírája
Dr. Kőrösi Gábor, a Szegedi Törvényszék
elnökhelyettese
Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék
tanácselnöke
Dr. Andódi László, a Szekszárdi Törvényszék
csoportvezetője
Dr. Gothárdi Enikő, a Székesfehérvári Törvényszék
bírája
Dr. Gyuricza Zsolt, a Székesfehérvári Törvényszék
tanácselnöke
Dr. Hudák Hedvig Henriett, a Székesfehérvári
Törvényszék kollégiumvezetője
Dr. Pintér Ágnes Zsófia, a Sárbogárdi Járásbíróság
elnöke
Dr. Gál Gyöngyi Teréz, a Szombathelyi Járásbíróság
bírája
Dr. Hamvas Ákos Ervin, a Tatabányai Törvényszék
csoportvezetője
Dr. Halász Péter, a Veszprémi Járásbíróság
elnökhelyettese
Dr. Szabó Györgyi, a Veszprémi Törvényszék bírája
Dr. Vörös Barbara, az Ajkai Járásbíróság bírája
Dr. Vajda Andrea, a Zalaegerszegi Törvényszék
bírája
Dr. Gór Zoltán, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bírája
részére.

18/2022. (III. 2.) számú OBT határozat
„A 15 éves Kiváló Bírói Szolgálatért
Oklevél” elismerés adományozásáról
Az Országos Bírói Tanács „A 15 éves Kiváló Bírói
Szolgálatért Oklevelet” adományoz
Dr. Gárdosi Judit, a Debreceni Ítélőtábla bírája
Dr. Benedek Szabolcs, a Fővárosi Ítélőtábla bírája
Dr. Patassy Bence, a Fővárosi Ítélőtábla bírája
Radnainé dr. Solymosi Viktória, a Fővárosi Ítélőtábla
bírája
Dr. Kiss Dániel, a Szegedi Ítélőtábla bírája
Dr. Lenténé dr. Szombati Annamária, a
Balassagyarmati Törvényszék bírája
Dr. Fazekas Ágnes, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnöke
Dr. Szente László, a Budapest Környéki Törvényszék
bírája
Dr. Németh Renáta Mária, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnöke
Dr. Tömböly Gabriella Tünde, a Budapest Környéki
Törvényszék bírája
Dr. Hazafi Hildegárd, a Ceglédi Járásbíróság bírája
Dr. Czéh Ágnes, a Dunakeszi Járásbíróság bírája
Dr. Serfőző Ágnes, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság
elnökhelyettese
Dr. Léhmann Zoltán, a Váci Járásbíróság
elnökhelyettese
Dr. Budai Szabolcs, a Berettyóújfalui Járásbíróság
elnöke
Csizmadiáné dr. Pethő Tímea Erzsébet, a Debreceni
Törvényszék bírája
Dr. Csontos-Kiss Zsófia, a Debreceni Törvényszék
bírája
Dr. Sallai Tamás, az Egri Törvényszék elnöke
Dr. Kardos Dóra, az Egri Törvényszék bírája
Dr. Szabó Krisztina, az Egri Járásbíróság elnöke
Dr. Bodor Krisztina, a Fővárosi Törvényszék bírája
Dr. Lukács Mónika Eszter, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság csoportvezető-helyettese
Dr. Pávlisz Beatrix Hajnalka, a Fővárosi Törvényszék
bírája
Dr. Szeiler Zsanett, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bírája
Dr. Tanács Péter Imre, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírája
Dr. Várai-Jeges Adrienn, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság csoportvezetője
Dr.
Bárdos
Zoltán,
a
Mosonmagyaróvári
Járásbíróság elnöke
Dr. Rábel Noémi Ilona, a Győri Törvényszék bírája
Dr. Varga András, a Győri Törvényszék
kollégiumvezetője
Dr. Kocsárné dr. Juhász Anita, a Gyulai Törvényszék
bírája

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

19/2022. (III. 2.) számú OBT határozat
a bíráknak és igazságügyi
alkalmazottaknak augusztus 20-a,
államalapító Szent István ünnepe
alkalmából adományozható állami
kitüntetésekre javasolt bírák és
igazságügyi alkalmazottak személyéről
Az Országos Bírói Tanács
a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári
tagozata kitüntetésre
dr. Hegedűs Istvánt, a Szegedi Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét, címzetes kúriai bírót,
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dr. Szeghő Katalint, a Szegedi Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét, címzetes kúriai bírót,

dr. Kenesei Juditot, a Fővárosi Törvényszék
nyugalmazott bíráját, címzetes táblabírót,

dr. Csőváry Gábornét, a Miskolci Törvényszék
nyugalmazott tanácselnökét, címzetes táblabírót;

dr. Vidor Lászlót, a Budai Központi Kerületi Bíróság
nyugalmazott bíráját;

a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári
tagozata kitüntetésre

a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata
kitüntetésre

dr. Katona Sándort, a Kúria
tanácselnökét, kúriai tanácsost,

nyugalmazott

Ördögh
Bálintnét,
a
Szegedi
nyugalmazott
irodavezetőjét,
törzszászlóst,

Törvényszék
tanácsost,

dr. Woslauf Magdolnát, a Fővárosi Törvényszék
nyugalmazott bíráját, címzetes táblabírót,
dr. Paczolayné dr. Szilágyi Erzsébetet, a Fővárosi
Törvényszék nyugalmazott bíráját;
Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata
kitüntetésre

Kiss Lászlónét, a Szentesi Járásbíróság nyugalmazott
irodavezetőjét, tanácsost,

Könnyűné dr. Mondok Editet, a Fővárosi
Törvényszék nyugalmazott tanácselnökét, címzetes
táblabírót

dr. Hoós Tibort, a Szombathelyi Törvényszék
nyugalmazott tanácselnökét, címzetes táblabírót;

javasolja.

a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári
tagozata kitüntetésre

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Pumné dr. Szvoboda Ernát, a Budai Központi
Kerületi Bíróság nyugalmazott csoportvezetőhelyettes bíráját, címzetes törvényszéki bírót,

20/2022. (III. 2.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettsége alóli
mentesítés mellőzéséről

Kovácsné Garamszegi Mariannát, a Fővárosi
Törvényszék nyugalmazott osztályvezetőjét,
dr. Gyalogné dr. Varga Évát, a Szarvasi Járásbíróság
nyugalmazott bíráját, címzetes törvényszéki bírót,

Az Országos Bírói Tanács dr. Sebe Máriának, a Kúria
tanácselnökének – kérelmére - a felmentési időre
járó munkavégzési kötelezettség alóli mentesítését
mellőzi.

dr. Jádi Jánost, a Kiskőrösi Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót,
dr. Vértényiné dr. Futó Gabriellát, a Zalaegerszegi
Törvényszék nyugalmazott bíráját,

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

dr. Kauker Lajost, a Keszthelyi Járásbíróság
nyugalmazott bíráját, címzetes megyei bírósági
bírót;

21/2022. (III. 2.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről készített
összefoglaló elfogadásáról

a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata
kitüntetésre
dr. Pestovics Ilonát, a Fővárosi
nyugalmazott kollégiumvezetőjét,

Ítélőtábla

Az Országos Bírói Tanács a 2022. március 2. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.

dr. Ruzsás Sándor Róbertet, a Fővárosi Ítélőtábla
tanácselnökét,

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Győriné dr. Filep Erzsébet Évát, a Fővárosi
Törvényszék nyugalmazott tanácselnökét,
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22/2022. (III. 10.) OBT határozat
a bírósági épületekben tartózkodás
járványügyi készültség idején irányadó
szabályainak meghatározásáról szóló
4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki ajánlás
módosításáról szóló tervezet
véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnöke által 2022. március 7. napján
2022.OBH.XVII.B.1/2. szám alatt megküldött, a
bírósági épületekben tartózkodás járványügyi
készültség
idején
irányadó
szabályainak
meghatározásáról szóló 4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki
ajánlás módosításáról szóló tervezetet támogatja.
Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

Magyarország köztársasági elnöke
dr. Iszály Györgyöt, a Békéscsabai Járásbíróság
bíráját 2022. augusztus 17-ei hatállyal,
dr. Balázs Juditot, a Siófoki Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2022. szeptember 27-ei
hatállyal,
dr. Hallgatóné dr. Fejes Andreát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját, címzetes táblabírót 2022.
október 2-ai hatállyal,
dr. Fázsi Lászlót, a Nyíregyházi Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót 2022. október
15-ei hatállyal bírói felső korhatár betöltésére
figyelemmel bírói tisztségéből felmentette.

71.E/2022. (III. 1.) OBHE határozat
2022. március 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
- Andorné dr. Ajkay Beáta Erzsébetnek, a Kaposvári
Törvényszék kollégiumvezetőjének 2022. március 1.
napjától címzetes táblabíró címet,
- dr. Mártonyi Krisztinának, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírájának 2022. március 8. napjától
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

Dr. Serák Istvánt, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2022. április 1. napjától,
dr. Csete Zsófiát, a Győri Járásbíróság bíráját 2022.
április 15. napjától,
dr. Bartókné dr. Kerekes Krisztinát, a Nyíregyházi
Törvényszék bíráját,
Benkovicsné dr. Varga Erikát, a Kunszentmiklósi
Járásbíróság bíráját,
dr. Káldy Pétert, a Dabasi Járásbíróság bíráját 2022.
május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá
kinevezte.

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

72.E/2022. (III. 1.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bírók
kijelöléséről

Dr. Molnár Istvánt, a Budapest Környéki
Törvényszék bírósági titkárát,
Rózsáné dr. Váradi Edinát, az Érdi Járásbíróság
bírósági titkárát a 2022. április 1. napjától 2025.
március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra,
dr. Kapitány Attilát, a Veszprémi Törvényszék
bírósági titkárát,
dr. Szabó Viktort, a Veszprémi Törvényszék bírósági
titkárát a 2022. május 1. napjától 2025. április 30.
napjáig terjedő határozott időtartamra bíróvá
kinevezte.

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 – a Fővárosi Ítélőtábla elnökének javaslatára
– dr. Rácz Krisztinát és dr. Szőke Máriát, a Fővárosi
Ítélőtábla bíráit, hozzájárulásukkal, 2022. március 1.
napjától közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá
kijelölöm.

Dr. Bíró Viktória monori járásbírósági bíró
kinevezését a 2022. május 1. napjától 2025. április
30. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbította.

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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gyakorlattal eltöltött legalább húsz év után beszámítva a magasabb szintű bíróságon bírói
szolgálati viszonyban töltött időt is - az OBH elnöke a
törvényszéki bíró részére „címzetes táblabíró” címet
adományoz”.

73.E/2022. (III. 3.) OBHE határozat
munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 30. §
(1a) bekezdése alapján - a Debreceni Ítélőtábla
elnökének javaslatára - dr. Répássy Árpádot, a
Debreceni
Ítélőtábla
tanácselnökét
hozzájárulásával, 2022. március 15. napjától
munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

A Bjt. 232/A. §-a szerint: „A 174. § (2) bekezdés
alkalmazásában ítélőtáblai, illetve törvényszéki
szolgálati időnek számít 2013. január 1. napját
követően annak a volt ítélőtáblai, illetve törvényszéki
bírónak a szolgálati ideje, akinek a törvényszékre,
illetve a közigazgatási és munkaügyi bíróságra történő
áthelyezésére a közigazgatási és munkaügyi bíróságok
felállításakor,
a
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel
került sor.”

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

Fentiekre figyelemmel megállapítom, hogy dr. Hum
Ferenc közigazgatási és munkaügyi bíróságon
töltött szolgálati ideje törvényszéki szolgálati időnek
minősül. Mivel a bíró a címzetes táblabíró cím
adományozásához szükséges 20 év törvényszéki
bírói gyakorlattal rendelkezik, a címzetes táblabíró
cím megilleti. A cím viselésére 2020. április 1.
napjától jogosult.

74.E/2022. (III. 4.) OBHE határozat
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. Hum Ferencnek, a Pécsi
Törvényszék tanácselnökének címzetes táblabíró
címet adományozok. Megállapítom, hogy a cím
viselésére 2020. április 1. napjától jogosult.

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

75.E/2022. (III. 4.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

INDOKOLÁS
A Pécsi Törvényszék elnöke a 2022. február 23-án
érkezett előterjesztésében javaslatot tett dr. Hum
Ferenc pécsi törvényszéki tanácselnök részére
címzetes
táblabíró
cím
adományozására,
visszamenőlegesen, 2020. április 1-jei hatállyal.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja alapján – a Pécsi Törvényszék elnökének
javaslatára – dr. Marosán Melindát, a Pécsi
Törvényszék bírósági titkárát, kérelmére, 2022.
március 15. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.

Dr. Hum Ferenc 2000. április 1-től 2012. december
31-ig a Szekszárdi Törvényszék bírája volt, majd a
közigazgatási és munkaügyi bíróságok felállításakor
2013. január 1-től áthelyezésre került a Szekszárdi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra. 2017.
december 1-től a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságon folytatta munkáját, majd a közigazgatási
és
munkaügyi
bíróságok
megszüntetésére
figyelemmel 2020. április 1-jétől a Pécsi Törvényszék
bírája lett.

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

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (Bjt.) 174. § (2) bekezdés b) pontja
szerint: „Az adott bírósági szinten tényleges bírói
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76.E/2022. (III. 7.) OBHE határozat
a Tatabányai Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

77.E/2022. (III. 7.) OBHE határozat
a Szegedi Ítélőtábla 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
dr. Szőllősiné dr. Tóth Zsuzsannát, a Szegedi
Ítélőtábla bíráját a 2022. március 10. napjától 2028.
március 9. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a
Szegedi Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 128. §
(2) bekezdése és 132. § (2) bekezdése alapján
dr. Süke Andrást, a Tatabányai Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét a 2022. március 10.
napjától 2028. március 9. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Tatabányai Törvényszék
Polgári-Gazdaság-Munkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé.

INDOKOLÁS

INDOKOLÁS

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Szegedi
Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői
álláshelyére
a
318.E/2021.
(XI.25.)
OBHE
határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás
a Bírósági Közlöny 2021. évi 11. számában
közzétételre került.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Tatabányai
Törvényszék
Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetői
álláshelyére a 315.E/2021. (XI. 25.) OBHE
határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás
a Bírósági Közlöny 2021. évi 11. számában
közzétételre került.

A pályázatra két pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Szegedi Ítélőtábla összbírói értekezlete 2022. január
18. napján és a Szegedi Ítélőtábla Munkaügyi
Kollégiumának értekezlete 2022. január 13. napján
– titkos szavazás útján – véleményt nyilvánított:
mindkét pályázó elnyerte az összbírói és a
kollégiumi értekezlet többségi támogatását.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Tatabányai Törvényszék összbírói értekezlete 2022.
január 20. napján és a Tatabányai Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiumának
értekezlete 2022. január 20. napján – titkos szavazás
útján – véleményt nyilvánított: a pályázó az összbírói
és a kollégiumi értekezlet többségi támogatását
elnyerte.

A pályázókat 2022. február 22. napján a Bszi. 132. §
(1) bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Szőllősiné dr. Tóth
Zsuzsanna pályázó a Bszi 131. § b) és c) pontjaiban
meghatározott
véleménynyilvánító
testületek
többségi támogatását elnyerte, őt a pályázati anyag,
a szavazati arány sorrendje, valamint a személyes
meghallgatás alapján a Bszi. 132. § (2) bekezdésére
figyelemmel a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
meghatározott hatéves időtartamra a Szegedi
Ítélőtábla
Munkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé kineveztem.

A pályázót 2022. február 22. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Süke András 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 Tatabányai Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé
kineveztem.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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78.E/2022. (III. 7.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

81.E/2022. (III. 9.) 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 Kepesné dr. Bekő Borbála
bírót – a 298.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. március 15. napjával
a Fővárosi Ítélőtábláról a Nagykátai Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

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. Szabó Károly bírót – a
294.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. április 1. napjával a
Siófoki 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

79.E/2022. (III. 7.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

82.E/2022. (III. 9.) 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. Gelencsér Szabolcs bírót –
a 296.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. április 1. napjával a
Nagyatádi
Járásbíróságról
a
Kaposvári
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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. Darvasi Szilvia bírót – a
301.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. március 15. napjával
a Pécsi Járásbíróságról a Pécsi Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

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

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

80.E/2022. (III. 9.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének megszüntetéséről

83.E/2022. (III. 11.) 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. Simon Károly Lászlót bírót
– a 300.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. április 1. napjával a
Szekszárdi Járásbíróságról a Pécsi Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 30. §
(7) bekezdése alapján dr. Csizek Zoltán Miklósnak, a
Pécsi Törvényszék bírájának bírósági közvetítői
kijelölését – a Pécsi Törvényszék elnökének
indítványára – 2022. március 15. napjával
megszüntetem.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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84.E/2022. (III. 11.) OBHE határozat
európai jogi szaktanácsadók megbízásáról

85.E/2022. (III. 16.) OBHE határozat
európai jogi szaktanácsadói titkárok
megbízásáról

A 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 4. § (3) bekezdése,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 29. § (2) bekezdése
alapján az európai jogi szaktanácsadók tisztségének
betöltésére – a Bírósági Közlöny 2021. évi 11.
számban
megjelent
kiírásra
–
benyújtott
pályázatokat elbírálva

Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/D. §a, valamint a 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 4. § (2)
bekezdése alapján az európai jogi szaktanácsadó
titkári tisztség betöltésére – a Bírósági Közlöny 2021.
évi 11. számban megjelent kiírásra – benyújtott
pályázatokat elbírálva

büntető ügyszakban

polgári-gazdasági ügyszakban

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Angyal-Szűrös Lászlót, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,

a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék nélküli)
illetékességi területére
dr. Bicskei Tamást, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság bírósági titkárát,
dr. Ónodi Adrienn Reginát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát,

a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Bonnyai Rékát, a Szekszárdi Járásbíróság bíráját,
közigazgatási ügyszakban

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Földvári Zoltánt, a Hajdúszoboszlói Járásbíróság
bírósági titkárát,

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Dudás Dóra Virágot, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét,
dr. Surányi Katalint, a Fővárosi Törvényszék bíráját,

a Győri Ítélőtábla illetékességi területére
Nagyné dr. Sándor Ildikót, a Szombathelyi
Törvényszék bírósági titkárát,

a Miskolci Törvényszék Közigazgatási Kollégium
illetékességi területére
dr. Varju Lászlót, a Miskolci Törvényszék
Közigazgatási Kollégiuma kollégium-vezetőjét,

a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Schmidt Lászlót, a Szekszárdi Járásbíróság
bírósági titkárát,

munkaügyi ügyszakban

büntető ügyszakban

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Halmos Szilviát, a Fővárosi Törvényszék bíráját

a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Bagossy Máriát, a Debreceni Törvényszék
bírósági titkárát,

a 2022. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig
terjedő időtartamra

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr.
Komporday-Orosz
Noémit,
a
Fővárosi
Törvényszék bírósági titkárát,

megbízom az európai jogi szaktanácsadói feladatok
ellátásával járó központi igazgatási feladatok
végrehajtásával.

közigazgatási ügyszakban

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

a Fővárosi Ítélőtábla (a Fővárosi Törvényszék nélküli)
illetékességi területére
dr. Lékó Annát, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát,
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területére
dr. Villányi-Kis Ildikót, a Szegedi Törvényszék
bírósági titkárát,
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munkaügyi ügyszakban

89.E/2022. (III. 23.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bírók
kijelöléséről

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
dr. Toma Nándort, a Fővárosi Törvényszék bírósági
titkárát

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 30. §
(1) bekezdése alapján – a Debreceni Törvényszék
elnökének javaslatára – dr. Andorkó Imre Pétert,
dr. Balla Orsolyát és dr. Fiók Andreát, a Debreceni
Törvényszék bíráit, hozzájárulásukkal, 2022.
március 25. napjától közigazgatási ügyekben eljáró
bíróvá kijelölöm.

a 2022. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig
terjedő időtartamra, megbízom az európai jogi
szaktanácsadó titkári feladatok ellátásával járó
központi igazgatási feladatok végrehajtásával.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

86.E/2022. (III. 21.) OBHE határozat
bíró Kúriára történő kirendelésének
meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) és (5) bekezdése alapján dr. Tuba István
Krisztiánnak, a Szekszárdi Törvényszék bírájának a
Kúriára történt kirendelését – hozzájárulásával,
eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása mellett –
2022. április 1. napjától 2022. július 15. napjáig
meghosszabbítom.

96.E/2022. (III. 25.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének c)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 26. §
(1) bekezdése alapján dr. Molnár István bírót – a
290.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2022. április 1. napjával a Dabasi
Járásbíróságra osztom be.

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

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

87.E/2022. (III. 23.) OBHE határozat
2022. április 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. Vass Beátának, a Miskolci Járásbíróság
bírájának 2022. április 3. napjától,
- Bartosné dr. Tihanyi Krisztinának, az Orosházi
Járásbíróság elnökének 2022. április 10. napjától
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.

97.E/2022. (III. 25.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének c)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 26. §
(1) bekezdése alapján Rózsáné dr. Váradi Edina bírót
– a 303.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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tekintettel – 2022. április 1. napjával
Szigetszentmiklósi Járásbíróságra osztom be.

a

A Nyíregyházi Törvényszék Elnökének
döntése
A Nyíregyházi Törvényszék Elnöke kinevezte

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

dr. Marcsek Anikót, a Nyíregyházi Járásbíróság
bíráját 2022. március 4. napjától 2028. március 3.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra
a
Nyíregyházi Járásbíróság elnökhelyettesévé.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

A Szegedi Törvényszék Elnökének döntése

A Budapest Környéki Törvényszék
Elnökének döntései
A Budapest
kinevezte

Környéki

Törvényszék

A Szegedi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Tóth Kinga Ágotát, a Szegedi Törvényszék bíráját
2022. március 1. napjától határozatlan időtartamra
a Szegedi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma
tanácselnökévé.

Elnöke

dr. Kardos Gyulát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját 2022. március 1. napjától 2028. február 29.
napjáig terjedő határozott időtartamra a Budapest
Környéki
Törvényszék
Polgári
Kollégiuma
kollégiumvezető-helyettesévé,

A Szombathelyi Törvényszék Elnökének
döntései

dr. Kertész Szilvia Emesét, a Nagykőrösi Járásbíróság
elnökét 2022. március 1. napjától 2028. február 29.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra
a
Nagykőrösi Járásbíróság elnökévé,

A Szombathelyi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Sámson Ferencet, a Szombathelyi Járásbíróság
bíráját 2022. március 16. napjától 2028. március 15.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra
a
Szombathelyi Járásbíróság elnökévé,

dr. Marton Erikát, a Monori Járásbíróság bíráját
2022. március 1. napjától 2028. február 29. napjáig
terjedő
határozott
időtartamra
a
Monori
Járásbíróság elnökhelyettesévé,
A Budapest
kijelölte

Környéki

Törvényszék

dr. Tóth András Imrét, a Szombathelyi Járásbíróság
bíráját 2022. március 16. napjától 2028. március 15.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra
a
Szombathelyi Járásbíróság elnökhelyettesévé.

Elnöke

dr. Borbély Attilát, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját a Budapest Környéki Törvényszék teljes
illetékességi területén 2022. március 1. napjától a
bíróság
büntetés-végrehajtási
feladatainak
ellátására.

A Zalaegerszegi Törvényszék Elnökének
döntése
A Zalaegerszegi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Seruga Teodórát, a Zalaegerszegi Járásbíróság
csoportvezető bíráját 2022. április 1. napjától 2028.
március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra
a Zalaegerszegi Járásbíróság büntető csoportvezető
bírójává.

A Kaposvári Törvényszék Elnökének
döntése
A Kaposvári Törvényszék Elnöke kijelölte
dr. Kugler Tamás Szabolcsot, a Kaposvári
Törvényszék katonai bíráját 2022. március 15.
napjától határozatlan időre a bíróság büntetésvégrehajtási feladatainak ellátására.
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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 BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

A Balassagyarmati Törvényszék Elnökének
döntése
A
Balassagyarmati
Törvényszék
elnöke
a
Salgótarjáni
Járásbíróság
elnökhelyettesi
álláshelyének (24. számú) betöltésére kiírt
pályázatot
a
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 132. § (2)
bekezdése alapján eredménytelenné nyilvánította.

PÁLYÁZATOK

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek
bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó
jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén,
valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői
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

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.
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•
A
munkakörhöz
szükséges
speciális
szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő
pályázati feltételt a pályázati felhívás tartalmazza.

3.7.
A
bírói
álláshelyekre
benyújtandó
pályázatokhoz segítséget nyújt továbbá a
https://birosag.hu/biroi-palyazatok/biroipalyazatok-0/kozertheto-palyazati-tudnivalok-gyik

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:
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.

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:
•
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.
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Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

100.E/2022. (III. 28.) OBHE határozat
a Balassagyarmati Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégium
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

99.E/2022. (III. 28.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék elnöki állásának
pályázati kiírásáról

Az
Országos
Bírósági
Hivatal
elnöke
a
Balassagyarmati Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői tisztségére
pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
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.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Győri
Törvényszék 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 8 év
bírói gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
−
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A pályázat beérkezésének határideje: 2022. május
10. napja 16.00 óra.

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

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

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

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

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

23

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/3. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

A Kúria elnöke által kiírt pályázatok

105.E/2022. (IV. 4.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

Pályázat a Kúria polgári ügyszakos
tanácselnöki (22. számú) álláshelyének
betöltésére

A Kúrián egy büntető ügyszakos kúriai bírói (Büntető
Kollégium 46. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 10
éves büntető ügyszakban eltöltött ítélkezési,
illetőleg a fellebbviteli eljárásban folytatott bírói,
valamint a Kúrián jogorvoslati eljárásokban szerzett
gyakorlat.

Bírósági vezetői tisztséget
kinevezett bíró tölthet be.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. április 25. napja 14.00 óra.

Oktatási

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

106.E/2022. (IV. 4.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

A jelentkező
önéletrajzát.

a

pályázathoz

csatolja

szakmai

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

A Kúrián egy büntető ügyszakos kúriai bírói (Büntető
Kollégium 62. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 10
éves büntető ügyszakban eltöltött ítélkezési,
illetőleg a fellebbviteli eljárásban folytatott bírói,
valamint a Kúrián jogorvoslati eljárásokban szerzett
gyakorlat.

Pályázat a Kúria büntető ügyszakos
tanácselnöki (26. számú) álláshelyének
betöltésére

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2022. április 25. napja 14.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.)

időre

Az elbírálás során előnyt jelent a családi jog,
dologi jog és öröklési jog területén a Kúrián és
ítélőtáblán szerzett ítélkezési, illetve vezetői
gyakorlat.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

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

határozatlan

Bírósági vezetői tisztséget
kinevezett bíró tölthet be.

határozatlan

időre

Az elbírálás során előnyt jelent a büntető
fellebbviteli, illetve kúriai ítélkezési, valamint
fellebbviteli
bíróságon
szerzett
vezetői
tapasztalat.

Oktatási

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

a

pályázathoz

csatolja

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

szakmai

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

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke által kiírt pályázat

Pályázat a Budapest Környéki Törvényszék
Gazdasági Kollégium Cégbírósági Csoport
csoportvezető (32. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. május 10.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

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

A Fővárosi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

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

Pályázat a Budai Központi Kerületi Bíróság
Büntető Csoport csoportvezető (295.
számú) álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
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A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.

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

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

(1055

A Tatabányai Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Tatabányai Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiumának
kollégiumvezető-helyettesi (12. számú)
álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművet.

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

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 pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
a
vezetői
kinevezési
− megfelel-e
feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
− hozzájárul a bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak
a
kinevezésre
jogosult
általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja 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 pályázat beérkezésének határideje:
2022. május 5.
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− 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 Kúria elnökének közvetlen irányítása alatt Elnöki
Kabinet működik, amelyet kabinetfőnökként a Kúria
Szervezeti és Működési Szabályzata 28. §-ában
meghatározottak szerint főosztályvezető vezet.

A pályázat beadásának helye:
2022. április 30.

A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének
időpontjában kell teljesülniük, a hiányosan, vagy
késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat
kiírója elutasítja.

A pályázat beadásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki
Tatabánya, Komáromi út 4.)

Iroda

A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai
önéletrajzát, valamint a képesítését és szakmai
gyakorlatát igazoló okiratokat.
Az illetmény megállapításánál az Iasz. rendelkezései
az irányadóak.
A pályázat beérkezésének határideje: 2022. április
25. napja 14.00 óra.

(2800
A pályázatot a Kúria elnökéhez, a Kúria
Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályán
(1055 Budapest, Markó u. 16.) kell benyújtani.”

EGYÉB PÁLYÁZATOK

A Kúria elnöke által kiírt pályázat

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke által kiírt
pályázat

Pályázat a Kúria Elnöki Kabinetének
főosztályvezetői (kabinetfőnöki)
álláshelyének betöltésére

Pályázat a Fővárosi Ítélőtábla Informatikai
és Statisztikai Főosztály főosztályvezetői
állásának betöltésére

Az álláshelyre pályázhat, aki
• megfelel az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a
továbbiakban: Iasz.) 11. § (2) bekezdésében
foglalt feltételeknek,
• felsőfokú iskolai végzettséggel,
• bírósági ügyviteli vizsgával rendelkezik,
• 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.).

Az állásra azok pályázhatnak:
aki megfelel az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi
LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz) 11. §
(2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
az Iasz. 11/A. § (1) bekezdés b) pontja
alapján hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal
igazolja azt a tényt, hogy a 11. § (4) és (5)
bekezdésében meghatározott körülmény
vele szemben nem áll fenn (amennyiben
igazságügyi szolgálati jogviszonya fennáll a
pályázónak, hatósági erkölcsi bizonyítvány
benyújtása nem szükséges),
a 26/2015. (IX.30.) IM rendelet 1.
mellékletében meghatározott szakirányú
felsőfokú iskolai végzettséggel, legalább öt
év szakmai gyakorlattal, angol idegennyelvtudási pótlékra jogosító nyelvismerettel,
ügyviteli vizsgával rendelkezik.

Felsővezető
mellett
végzett
titkárságvezetői
gyakorlat, valamint az államigazgatásban szerzett
szakmai tapasztalat előnyt jelent.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent informatikai
szakterületen eltöltött vezetői gyakorlat.
A pályázatához mellékelnie kell:
1) önéletrajzot,
2) végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány
másolatát,
3) igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,
4) 2 db fényképet,
5) nyilatkozatot, hogy kinevezés esetén a
2007. évi CLII. törvényben foglaltak alapján
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz,
6) nyilatkozatot, melyben hozzájárul az
információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényben foglaltak szerint, hogy az
igazságügyi
szolgálati
jogviszony
létesítéséhez
szükséges
eredeti
dokumentumairól a Fővárosi Ítélőtábla
Elnöki Irodájába beosztott munkatárs
másolatot készítsen, és egyben hozzájárul a
személyes
adatai
foglalkoztatásához
szükséges kezeléséhez.
Illetmény az 1997. évi LXVIII. törvény 104. §-a szerint.
A pályázatot a Fővárosi Ítélőtábla elnökéhez (1027
Budapest, Fekete Sas utca 3.) kell benyújtani.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2022.
április 30. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. május
31. napja.
Az álláshely 2022. június 1. napjától betölthető.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének
időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy
késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat
kiírója elutasítja.

KÖZLEMÉNYEK
Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Dr. Himer Gabriellának, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökének az AB 202738 számú bírói,
Kiss
Józsefnek,
a
Nyíregyházi
Törvényszék
igazságügyi alkalmazottjának a BA 184525 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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