
 

 

 

 

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. 

 

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.   

 

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.  

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 174. § (2) bekezdés 

b) pontja szerint: „Az adott bírósági szinten tényleges bírói 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”. 

 

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.” 

 

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.  
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