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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
bírósággá, ahol a Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiumban kollégiumvezető-helyettes működik.

AJÁNLÁS

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
2/2022. (V. 5.) OBH elnöki ajánlása
a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
szabadságolási rendjéről

34.SZ/2022. (IV. 28.) OBHE határozat
a Kúrián egy kúriai bírói álláshely
kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé
alakításáról és a Kúria engedélyezett
létszámáról szóló 41.SZ/2020. (III. 24.) OBHE
határozat módosításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
figyelembevételével a következő ajánlást adom ki:
1. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvénynek az ítélkezési szünetre vonatkozó
szabályaira tekintettel ajánlott, hogy a bírósági
szervezetben a munkáltatói jogkört gyakorlók a
bírók és az igazságügyi alkalmazottak évi rendes
szabadságát lehetőleg a 2022. július 18. napjától
2022. augusztus 19. napjáig, illetve a 2022.
december 27. napjától 2022. december 30. napjáig
terjedő időszakban adják ki.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Kúrián 2022.
május 1-jei hatállyal egy kúriai bírói (112. számú)
álláshelyet kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé
alakítok át.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
május 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Kúria engedélyezett létszámáról szóló 41.SZ/2020.
(III. 24.) OBHE határozat 1. pontját:

2. Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép
hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti.

1.

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

Kúriai bírói létszám:
1.4. kollégiumvezető-helyettes: 4 fő
1.8. kúriai bíró: 57 fő

A bírói létszám mindösszesen
engedélyezett létszáma változatlan.

HATÁROZATOK

és

a

Kúria

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

33.SZ/2022. (IV. 21.) OBHE határozat
a Tatabányai Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 124. § (3) bekezdése alapján
a Tatabányai Törvényszéket kijelölöm olyan
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
23/2022. (IV. 6.) OBT határozat

26/2022. (IV. 6.) OBT határozat
az elsőfokú bírósági végrehajtói fegyelmi
bíróság tagjának kinevezéséről

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal Elnökének a bírák és az igazságügyi
alkalmazottak szabadságolási rendjéről szóló
ajánlását támogatja.

Az Országos Bírói Tanács 2022. április 6. napjától
2026. április 5. napjáig terjedő időtartamra a
Budapest Környéki Törvényszék mellett működő
Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság tagjává nevezi
ki dr. Szilágyi Ildikót, a Nyíregyházi Törvényszék
bíráját.

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

24/2022. (IV. 6.) OBT határozat
bíró munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítéséről

27/2022. (IV. 6.) OBT határozat
a másodfokú szolgálati bíróság tagjainak
kinevezéséről

Az Országos Bírói Tanács dr. Mikó Gergelynek, a
Fővárosi Törvényszék tanácselnökének a felmentési
időre járó munkavégzési kötelezettsége alóli
mentesítését – kérelmére – mellőzi.

Az Országos Bírói Tanács 2022. április 6. napjától
2031. április 5. napjáig terjedő időtartamra

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

dr. Bögös Fruzsinát, a Kúria bíráját,
dr. Hrubi Adriennt, a Pécsi Ítélőtábla bíráját és
Postáné dr. Vöő Krisztinát, a Szekszárdi
Járásbíróság bíráját

25/2022. (IV. 6.) OBT határozat
az elsőfokú bírósági végrehajtói fegyelmi
bíróság tagjának és elnökének
kinevezéséről

a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság
tagjává kinevezi.
Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács 2022. április 6. napjától
2026. április 5. napjáig terjedő időtartamra a
Budapest Környéki Törvényszék mellett működő
Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság tagjává és
elnökévé nevezi ki dr. Csorba Annát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját.

28/2022. (IV. 6.) OBT határozat
az elsőfokú szolgálati bíróság tagjainak
kinevezéséről

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács 2022. április 6. napjától
2031. április 5. napjáig terjedő időtartamra
dr. Döme Attila Zoltánt, a Kúria tanácselnökét,
dr. Szabó Csillát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját,
dr. Schmidt Szilárdot, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bíráját,
dr. Asbóth Balázst, a Fővárosi Törvényszék bíráját,
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dr. Turbucz Zoltánt, a Fővárosi Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét,
dr. Szabolcsi-Varga Krisztinát, a Budapest Környéki
Törvényszék tanácselnökét,
dr. Tergalecz Esztert, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráját,
dr. Varga Gabriella Máriát, a Battonyai Járásbíróság
bíráját,
dr. König Mariannt, a Gyulai Törvényszék bíráját,
dr. Demeter Gábort, a Miskolci Törvényszék bíráját,
dr. Darvasi Szilviát, a Pécsi Járásbíróság bíráját,
Czinkné dr. Arató Zita Erzsébetet, a Pécsi
Törvényszék bíráját,
dr. Kész Líviát, a Szegedi Járásbíróság bíráját,
dr. Cserveni Mónikát, a Szekszárdi Járásbíróság
bíráját,
dr. Simon Zoltánt, a Dunaújvárosi Járásbíróság
bíráját és
dr. Palotay András Pétert, a Keszthelyi Járásbíróság
bíráját
a Budapest területén működő Ítélőtábla mellett
eljáró elsőfokú szolgálati bíróság tagjává kinevezi.
Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

29/2022. (IV. 6.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról
Az Országos Bírói Tanács a 2022. április 6. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadja.
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. Nagy László Mihályt, a Debreceni Törvényszék
tanácselnökét, katonai bírót, hb. ezredest, címzetes
táblabírót 2022. április 30-ai hatállyal lemondására
figyelemmel,
dr. Mikó Gergelyt, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét 2022. november 15-ei hatállyal,
dr. Langó Katalint, a Fővárosi Törvényszék bíráját
2022. november 28-ai hatállyal,
dr. Kovács Tamást, a Győri Ítélőtábla tanácselnökét,
címzetes kúriai bírót 2022. december 9-ei hatállyal
bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel bírói
tisztségéből felmentette.

98.E/2022. (III. 26.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés f) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése
alapján dr. Lakatos Dániel Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2023.
április 30. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

Dr. Duró Editet, a Hajdúszoboszlói Járásbíróság
bíráját 2022. május 1. napjától határozatlan
időtartamra bíróvá kinevezte.

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

Dr. Kósa Mariannt, a Debreceni Törvényszék
bírósági titkárát,
dr. Szilágyi János Zoltánt, a Debreceni Törvényszék
bírósági titkárát 2022. május 1. napjától 2025. április
30. napjáig terjedő határozott időtartamra bíróvá
kinevezte.

101.E/2022. (III. 30.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

Dr. Kovács-Hegedűs Vera budapesti XX., XXI. és XXIII.
kerületi bírósági bíró kinevezését a 2022. május 1.
napjától 2025. április 30. napjáig terjedő
időtartamra ismételten meghosszabbította.

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. Kapitány Attila bírót – a
305.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2022. május 1. napjával a Veszprémi
Törvényszékre osztom be.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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6. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a Fővárosi
Törvényszék Gazdasági Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

102.E/2022. (III. 30.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

INDOKOLÁS
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. Szabó Viktor bírót – a
304.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2022. május 1. napjával a Veszprémi
Törvényszékre osztom be.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Fővárosi
Törvényszék
Gazdasági
Kollégiuma
kollégiumvezetői álláshelyére a 317.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
Fővárosi Törvényszék összbírói értekezlete 2022.
február 28. napján és a Fővárosi Törvényszék
Gazdasági Kollégiumának értekezlete 2022. január
24. napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: az egyik pályázó az összbírói és a
kollégiumi
értekezlet
többségi
támogatását
elnyerte, míg a másik pályázó azt nem nyerte el.

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

103.E/2022. (IV. 1.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bírók kijelöléséről

A pályázókat 2022. március 16. napján a Bszi. 132. §
(1) bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Orosz Gabriella 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 Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé kineveztem.

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
Kaposvári Törvényszék elnökének javaslatára – dr.
Kugler Tamás Szabolcs hb. főhadnagyot, a
Kaposvári Törvényszék katonai bíráját, valamint
dr. Ifkovics Irinát, a Kaposvári Törvényszék bíráját,
hozzájárulásukkal, 2022. április 1. napjától
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá
kijelölöm.

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

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

107.E/2022. (IV. 5.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

104.E/2022. (IV. 1.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

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. Böröcz László bírót – a
302.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 128. §
(2) bekezdése és 132. § (2) bekezdése alapján
dr. Orosz Gabriellát, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét a 2022. április 7. napjától 2028. április
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pályázatra figyelemmel – 2022. április 15. napjával a
Komlói Járásbíróságról a Siklósi Járásbíróságra bírói
munkakörbe áthelyezem.

110.E/2022. (IV. 6.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 128. §
(2) bekezdése és 132. § (2) bekezdése alapján
dr. Németh Andreát, a Fővárosi Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesét a 2022. április 15.
napjától 2028. április 14. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Fővárosi Törvényszék
Polgári Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

108.E/2022. (IV. 6.) OBHE határozat
bíró Szegedi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

INDOKOLÁS

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. Gál Attilát, a
Kecskeméti Törvényszék bíráját hozzájárulásával,
eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül 2022. április 15. napjától 2022. december 31.
napjáig - a Szegedi Ítélőtáblára kirendelem.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Fővárosi
Törvényszék Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
álláshelyére a 316.E/2021. (XI. 25.) OBHE
határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás
a Bírósági Közlöny 2021. évi 11. számában
közzétételre került.
A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Fővárosi Törvényszék összbírói értekezlete 2022.
február 28. napján és a Fővárosi Törvényszék
Polgári Kollégiumának értekezlete 2022. január 24.
napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: a pályázó az összbírói és a kollégiumi
értekezlet többségi támogatását elnyerte.

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

109.E/2022. (IV. 6.) OBHE határozat
bírók Pécsi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

A pályázót 2022. március 16. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Németh Andrea 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 Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé kineveztem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés 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. Eördögh Dávid Gábort, a
Pécsi Járásbíróság bíráját 2022. június 1. napjától
2023. május 31. napjáig, és dr. Tuba István
Krisztiánt, a Szekszárdi Törvényszék bíráját 2022.
szeptember 1. napjától 2023. május 31. napjáig –
hozzájárulásukkal, eredeti ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett – a Pécsi Ítélőtáblára
kirendelem.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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111.E/2022. (IV. 6.) OBHE határozat
a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

112.E/2022. (IV. 6.) OBHE határozat
a Szegedi Ítélőtábla Büntető 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. Jobbágy Ildikót, a Szegedi Ítélőtábla
tanácselnökét a 2022. április 14. napjától 2028.
április 13. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a
Szegedi
Ítélőtábla
Polgári
Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 128. §
(2) bekezdése és 132. § (2) bekezdése alapján dr. Joó
Attila Bélát, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökét a
2022. május 5. napjától 2028. május 4. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Szegedi Ítélőtábla
Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.
INDOKOLÁS

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Szegedi
Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
álláshelyére a 346.E/2021. (XII. 15.) OBHE
határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás
a Bírósági Közlöny 2021. évi 12. számában
közzétételre került.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Szegedi
Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
álláshelyére
a
347.E/2021.
(XII.15.)
OBHE
határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati felhívás
a Bírósági Közlöny 2021. évi 12. számában
közzétételre került.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Szegedi Ítélőtábla összbírói értekezlete 2022.
február 23. napján és a Szegedi Ítélőtábla Büntető
Kollégiumának értekezlete 2022. február 18. napján
– titkos szavazás útján – véleményt nyilvánított: a
pályázó az összbírói és a kollégiumi értekezlet
többségi támogatását elnyerte.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Szegedi Ítélőtábla összbírói értekezlete 2022.
február 23. napján és a Szegedi Ítélőtábla Polgári
Kollégiumának értekezlete 2022. február 18. napján
– titkos szavazás útján – véleményt nyilvánított: a
pályázó az összbírói és a kollégiumi értekezlet
többségi támogatását elnyerte.

A pályázót 2022. március 17. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.

A pályázót 2022. március 17. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.

Figyelemmel arra, hogy dr. Joó Attila Béla 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
Szegedi
Ítélőtábla
Büntető
Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé kineveztem.

Figyelemmel arra, hogy dr. Jobbágy Ildikó 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
Szegedi
Ítélőtábla
Polgári
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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szakaszában sem hiánypótlásra, sem a pályázat
elutasítására, sem az ezzel szembeni jogorvoslatra
nincsen jogi lehetőség, ezért az eljárási hiba utólag
nem orvosolható azzal, hogy a kiírt pályázat a
hiányos pályázat figyelmen kívül hagyásával kerül
elbírálásra. Mivel a bírói tanács a pályázatok
értékelése során a bírói kinevezés feltételeit nem
igazoló, hiányos pályázatot is értékelte és a rangsor
megállapítása során figyelembe vette, az eljárási
hiba valamennyi pályázóra kihatott.

113.E/2022. (IV. 7.) OBHE határozat
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
A Bírósági Közlöny 2021. évi 5. Különszámában
közzétett, a 299.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal a
Pécsi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (48. számú) álláshely betöltésére
kiírt
pályázatot,
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a
továbbiakban: Bjt.) 20. § (1) bekezdésének b) pontja
bb) alpontja alapján eredménytelenné nyilvánítom
és a Bjt. 20. § (2) bekezdése alapján a pályázatot
egyidejűleg – külön határozattal – ismételten kiírom.

A pályázat elbírálása során elkövetett eljárási
szabálysértésre
tekintettel
a
pályázatot
a
rendelkező
részben
foglaltak
szerint
eredménytelenné nyilvánítottam.

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

A 299.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal a Pécsi
Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági
bírói (48. számú) álláshely betöltésére kiírt pályázati
kiírásra határidőn belül öt pályázat érkezett. A bírói
tanács a pályázókat 2022. február 25-én
meghallgatta és a pályázatokat az elért pontszámok
alapján rangsorolta. A Pécsi Törvényszék elnöke az
álláshely betöltésére a pályázati rangsor első helyén
álló pályázót javasolta.

115.E/2022. (IV. 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. Schwalm Andrea bírót – a
297.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. április 15. napjával a
Pécsi Járásbíróságról a Mohácsi Járásbíróságra bírói
munkakörbe áthelyezem.

A pályázatok ellenőrzése során megállapítást nyert,
hogy a pályázati rangsor első helyén álló pályázó az
igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) 11. § (4) és (5)
bekezdésében
meghatározott
körülményekre
vonatkozó hatósági erkölcsi bizonyítványt csatolt a
pályázatához, annak ellenére, hogy a bírói
álláshelyre
pályázónak
hatósági
erkölcsi
bizonyítvánnyal a Bjt. 12. § (1) bekezdésének b)
pontja alapján azt a tényt kell igazolnia, hogy a Bjt.
4. § (2) bekezdésének a)-f) pontjában meghatározott
körülmény vele szemben nem áll fenn. A pályázat
fenti hiányosságát sem a járásbíróság elnöke, sem a
törvényszék elnöke nem észlelte.

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

116.E/2022. (IV. 19.) OBHE határozat
bíró minisztériumi beosztásának
meghosszabbításáról

Figyelemmel arra, hogy az első ranghelyre
rangsorolt pályázó által benyújtott hatósági erkölcsi
bizonyítvány nem felelt meg a Bjt-ben előírtaknak,
ezért a pályázat hiányos volt. Hiányos pályázat
esetén a törvényszék elnökének a Bjt. 13. § (1)
bekezdése alapján hiánypótlásra kellett volna
felhívnia a pályázót, mivel a hiánypótlási felhívás
biztosítja annak lehetőségét, hogy a pályázó a
pályázata hiányát pótolja, ezáltal a bírói
kinevezéshez szükséges valamennyi törvényi
feltételt igazolja. A Pécsi Törvényszék elnöke
azonban
a
hiánypótlási
felhívás
kiadását
elmulasztotta. Az elbírálási folyamat későbbi

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének f)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
27/A. § (1) bekezdésének e) pontja alapján
dr. Bencze Andreának, a Fővárosi Törvényszék
bírájának az Igazságügyi Minisztériumba történt
beosztását – kérelmére, az igazságügyi miniszter
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kezdeményezésére – 2022. május 1. napjától 2023.
április 30. napjáig meghosszabbítom.

119.E/2022. (IV. 19.) 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 Kecskeméti Törvényszék
elnökének javaslatára – Puskásné dr. Csorba Évát, a
Kecskeméti
Törvényszék
bírósági
titkárát,
kérelmére, 2022. április 15. napjától bírósági
közvetítővé kijelölöm.

117.E/2022. (IV.19.) 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. Kósa Mariann bírót – a
291.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2022. május 1. napjával a Debreceni
Törvényszékre osztom be.

120.E/2022. (IV. 21.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bírák
kijelölésének meghosszabbításáról

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 bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 30. §
(1) bekezdése alapján - a Miskolci Törvényszék
elnökének javaslatára - hozzájárulásukkal
dr.
Marcinkó
Eszternek,
a
Szerencsi
Járásbíróság
bírájának
a
közigazgatási
ügyekben eljáró bíróvá történt kijelölését 2022.
május 1. napjától 2022. október 31. napjáig,
dr. Steininger Imolának, a Tiszaújvárosi
Járásbíróság bírájának és
dr. Vona Lászlónak, a Miskolci Járásbíróság
bírájának a közigazgatási ügyekben eljáró
bíróvá történt kijelölését 2022. május 1.
napjától 2022. december 31. napjáig
-a
Miskolci
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiumához történő kirendelésük idejére meghosszabbítom.

118.E/2022. (IV.19.) 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. Szilágyi János Zoltán bírót
– a 292.E/2021. (XI. 8.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2022. május 1. napjával a Debreceni
Törvényszékre osztom be.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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121.E/2022. (IV. 21.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Közigazgatási
Kollégiuma kollégiumvezetőjének
kinevezéséről

122.E/2022. (IV. 21.) OBHE számú határozat
a Balassagyarmati Törvényszéken egy
büntető ügyszakos törvényszéki bírói
álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 128. §
(2) bekezdése és 132. § (2) bekezdése alapján
dr. Rácz Krisztinát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját a
2022. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig
terjedő időtartamra kinevezem a Fővárosi Ítélőtábla
Közigazgatási Kollégiuma kollégiumvezetőjévé.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 20. § (1) bekezdése b) pontjának
bd) alpontjára figyelemmel a Balassagyarmati
Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki
bírói álláshelyre a Bírósági Közlöny 2022. évi 1.
különszámában a 29.E/2022. (II.15.) OBHE
határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Fővárosi
Ítélőtábla
Közigazgatási
Kollégiuma
kollégiumvezetői álláshelyére a 18.E/2022. (II. 1.)
OBHE határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati
felhívás a Bírósági Közlöny 2022. évi 1. számában
közzétételre került.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
elnökeként a 29.E/2022. (II.15.) OBHE számú
határozattal pályázatot írtam ki a Balassagyarmati
Törvényszéken egy büntető ügyszakos törvényszéki
bírói álláshelyre. A pályázati felhívás a Bírósági
Közlöny 2022. évi 1. különszámában került
közzétételre.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Fővárosi Ítélőtábla összbírói értekezlete 2022.
március 21. napján és a Fővárosi Ítélőtábla
Közigazgatási Kollégiumának értekezlete 2022.
március 17. napján – titkos szavazás útján –
véleményt nyilvánított: a pályázó az összbírói és a
kollégiumi
értekezlet
többségi
támogatását
elnyerte.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázó 2001. évtől 2018. évi lemondásáig a
törvényszék területén működő egyik járásbíróság
bírája volt. A pályázóról a törvényszék büntető
kollégiuma
a
bíróságok
szervezetéről
és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 155. § a) pontja alapján 2022.
március 29. napján véleményt nyilvánított, míg a
törvényszék bírói tanácsa a pályázót 2022. április 1.
napján a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.)
15. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
meghallgatta.

A pályázót 2022. április 8. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Rácz Krisztina pályázó a
Bszi 131. § b) és c) pontjaiban meghatározott
véleménynyilvánító
testületek
többségi
támogatását elnyerte, őt a pályázati anyag, valamint
a személyes meghallgatás alapján a Bszi. 132. § (2)
bekezdésére figyelemmel a Bszi. 127. § (1)
bekezdésében meghatározott hatéves időtartamra
a Fővárosi Ítélőtábla Közigazgatási Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé kineveztem.

Jelen pályázati eljárás kapcsán rögzítendő, hogy
történtek ugyan a Balassagyarmati Törvényszéken a
véleményezés során eljáró szervek részéről kisebb
eljárási szabálysértések, azonban nem olyan
súlyúak, melyek a pályázat Bjt. 20. § (1) bekezdése b)
pontjának bb) alpontja szerinti eredménytelenné
nyilvánítását indokolttá tennék.

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

A véleménynyilvánítás során a Balassagyarmati
Törvényszék büntető kollégiuma a pályázót teljes
mértékben elutasította: a kollégium tagjaitól a
pályázó egyetlen támogató szavazatot sem kapott.
Ehhez hasonlatosan a Balassagyarmati Törvényszék
bírói tanácsa a bírói álláspályázatok elbírálásának
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részletes szabályairól és a pályázati rangsor
kialakítása során adható pontszámokról szóló
7/2011. (III. 4.) KIM rendelet 15. § (3) bekezdése
körében a pályázót nulla ponttal értékelte,
figyelemmel arra, hogy a jegyzőkönyv tanúsága
szerint a bírói tanács egyetlen tagja sem támogatta
a pályázót.

szerezne
a
bírói
kinevezésre.
Egy
ilyen
jogértelmezés egyrészt kiüresítené a véleményező
testületek szerepét, másrészt formálissá tenné a
pályázat elbírálójának eljárását.
A fentiekben részletezett körülmények tehát
összességükben olyan, a Bjt. 20. § (1) bekezdése b)
pontjának
bd)
alpontjában
tételezett
munkaszervezési
problémákat
jelentenek,
amelyekre tekintettel a pályázat eredménytelenné
nyilvánítása vált indokolttá.

A Bjt. 16. §-a szerint a törvényszék elnöke terjeszti
fel a pályázatot az OBH elnökéhez. A
Balassagyarmati Törvényszék elnöke e jogkörében
eljárva nem javasolta kinevezésre a pályázót.
A Bjt. 20. § (1) bekezdése b) pontjának bd) alpontja
szerint eredménytelen a pályázat, ha a pályázat
elbírálására jogosult OBH elnök a pályázók
egyikével sem kívánja betölteni az álláshelyet, mert
a pályázat kiírását követően bekövetkezett
munkaszervezést,
munkaterhelést
vagy
költségvetést
érintő
változások
igazgatási
szempontból indokolatlanná teszik az álláshely
betöltését.

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

123.E/2022. (IV. 26.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendeléséről

Bár a véleményező testületek álláspontja nem köti a
pályázat
elbírálóját,
azonban
a
pályázó
elutasítottságának ilyen kirívó mértéke nem
hagyható figyelmen kívül, különös tekintettel arra,
hogy a pályázó 2018. évben történt lemondásáig a
törvényszék területén működő egyik járásbíróság
bírája volt: ennek következtében mind a
véleményező szakmai testület, mind pedig a helyi
bírói önigazgatási szerv birtokában volt a pályázó
bírói munkájával, szakmai felkészültségével, illetve
elhivatottságával
kapcsolatos
releváns
információknak
és
egyöntetűen
elutasító
álláspontját ezekre tekintettel alakította ki.

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. Antal
Reginát, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét,
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül - 2022. május 1. napjától 2022.
október 31. napjáig - a Fővárosi Ítélőtáblára
kirendelem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A
büntető
kollégium
általi
teljeskörű
elutasítottságnak
munkaszervezési
kihatásai
vannak. A pályázati kiírással érintett bírói álláshelyet
betöltő személy a Bszi. 154. § (1) bekezdése alapján
a törvény erejénél fogva a büntető kollégium tagja
lenne, továbbá a másodfokú - illetve a
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 13. §
(3) bekezdésében meghatározott ügyek esetében az
elsőfokú - ítélkezés során egy tanácsban járna el a
kollégium őt elutasító tagjaival.

124.E/2022. (IV. 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. Hangay Melinda Mária

Amennyiben
mindezen
körülmények
nem
alapoznák meg a Bjt. 20. § (1) bekezdése b)
pontjának
bd)
alpontjában
tételezett
eredménytelenségi ok megállapíthatóságát, az
gyakorlatilag azt jelentené, hogy bármely egyedüli
pályázó - pusztán a bírói kinevezés szűk értelemben
vett törvényi feltételeinek teljesítésével - alanyi jogot
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bírót – a 30.E/2022. (II. 15.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. május 1. napjával a
Gyöngyösi Járásbíróságról az Egri Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

127.E/2022. (IV. 28.) OBHE határozat
2022. május hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről

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

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. Morvai Péter Nándornak, a Kecskeméti
Törvényszék bírájának 2022. május 15. napjától
címzetes táblabíró címet,
- dr. Kőrössy Dórának, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírájának 2022. május 1. napjától,
- Kopaszné dr. Krizsán Mónikának, a Kiskunhalasi
Járásbíróság bírájának 2022. május 6. napjától,
- Lugosiné dr. László Mónika Anitának, a
Budakörnyéki Járásbíróság bírájának 2022. május
25. napjától címzetes törvényszéki bíró címet
adományozok.

125.E/2022. (IV. 28.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja alapján – a Fővárosi Törvényszék elnökének
javaslatára – dr. Laky Evelin Reát, a Budapest IV. és
XV. Kerületi Bíróság bírósági titkárát, kérelmére,
2022. május 1. napjától bírósági közvetítővé
kijelölöm.

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

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

128.E/2022. (IV. 28.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
126.E/2022. (IV. 28.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének megszüntetéséről

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-Tóth Imola bírót –
a 34.E/2022. (II. 15.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Makói Járásbíróságról a Szegedi Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

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. §
(4) bekezdése alapján dr. Idzigné dr. Novák
Marianna Csilla kúriai bíró Fővárosi Törvényszékre
történt
kirendelését
–
hozzájárulásának
visszavonására figyelemmel – 2022. április 30.
napjával megszüntetem.

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

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

129.E/2022. (IV. 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. Vadász Zsuzsanna bírót –
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a 35.E/2022. (II. 15.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Szegedi Járásbíróságról a Szegedi Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

A Kecskeméti Törvényszék Elnökének
döntései
A Kecskeméti Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Makra Zsuzsanna Anikót, a Kecskeméti
Járásbíróság csoportvezető bíráját 2022. április 11.
napjától 2028. április 10. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Kecskeméti Járásbíróság polgári
ügyszakos csoportvezető bírójává,

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

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

dr. Glück Zsuzsannát, a Kecskeméti Járásbíróság
csoportvezető bíráját 2022. április 11. napjától 2028.
április 10. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Kecskeméti Járásbíróság büntető ügyszakos
csoportvezető bírójává.

A Balassagyarmati Törvényszék Elnökének
döntései
A
Balassagyarmati
kinevezte

Törvényszék

Elnöke

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

dr. Nádai Mónikát, a Balassagyarmati Törvényszék
bíráját 2022. május 1. napjától határozatlan
időtartamra a Balassagyarmati Törvényszék
Civilisztikai Kollégiuma tanácselnökévé.
A
Balassagyarmati
megbízta

Törvényszék

A Budapest Környéki Törvényszék
Elnökének döntése

Elnöke

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.

dr. Nagy Patríciát, a Salgótarjáni Járásbíróság bíráját
2022. május 1. napjától 2023. április 30. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Salgótarjáni
Járásbíróság
elnökhelyettesi
feladatainak
ellátásával.

A Tatabányai Törvényszék Elnökének
döntése

A Fővárosi Törvényszék Elnökének döntése

A Tatabányai Törvényszék elnöke a Tatabányai
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégium kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének
betöltésére kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánította.

A Fővárosi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Félix Ágnest, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság csoportvezető bíráját 2022. május 1.
napjától 2028. április 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság büntető ügyszakos csoportvezető bírójává.

A Győri Törvényszék Elnökének döntése
A Győri Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Habulin Istvánné dr. Nemes Mónikát, a Győri
Törvényszék bíráját 2022. április 1. napjától
határozatlan időtartamra a Győri Törvényszék
Polgári Kollégiuma tanácselnökévé.
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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.
−

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

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

benyújtásának

helye

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.

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

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

Oktatási

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

114.E/2022. (IV. 7.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Pécsi Járásbíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre

132.E/2022. (IV. 29.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

A Pécsi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (48. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.
A Bjt. 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a pályázónak 3 évig a törvényszék
illetékességi területéhez tartozó valamennyi
járásbíróságra történő kirendelést kell vállalnia.

A Kúrián egy polgári ügyszakos kúriai bírói (Polgári
Kollégium 67. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a gazdasági és
az egyéb kötelmi perek intézésében törvényszéken
és ítélőtáblán szerzett ítélkezési tapasztalat és
vezetői gyakorlat.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2022. június 6. napja.

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

A pályázat benyújtásának helye:
Pécsi Járásbíróság Elnöki Titkársága (7621 Pécs,
Széchenyi tér 14.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. május 30. napja 16.00 óra.

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

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

Oktatási

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

131.E/2022. (IV. 29.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

133.E/2022. (IV. 29.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

A Kúrián egy polgári ügyszakos kúriai bírói (Polgári
Kollégium 66. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a gazdasági
peres és felszámolási nemperes ügyek intézésében
a törvényszéken és ítélőtáblán szerzett ítélkezési
gyakorlat.

A Kúrián egy polgári ügyszakos kúriai bírói (Polgári
Kollégium 81. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a több – köztük
gazdasági – ügycsoportban ítélőtáblán szerzett
ítélkezési gyakorlat.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. május 30. napja 16.00 óra.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2022. május 30. napja 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.)

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

Fővárosi Ítélőtábla elnöke által kiírt
pályázatok

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

Pályázat a Fővárosi Ítélőtábla polgári
ügyszakos tanácselnöki (11. számú)
álláshelyének betöltésére

A Kúria elnöke által kiírt pályázat

Bírósági vezetői tisztséget
kinevezett bíró tölthet be.

Pályázat a Kúria Polgári Kollégium
kollégiumvezető-helyettesi (112. számú)
álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget
kinevezett bíró tölthet be.

határozatlan

időre

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 pályázó a pályaműben térjen ki a Kúria
vezetésében
kollégiumvezető-helyettesként
ellátni kívánt tevékenységre, továbbá részletesen
fejtse ki a Polgári Kollégium működésére
vonatkozó elképzeléseit.
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

pályázathoz

csatolja

időre

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

Az elbírálás során előnyt jelent a kúriai bírói
gyakorlat, valamint a bírósági igazgatás terén
szerzett tapasztalat, továbbá a bírósági vezetői
tapasztalat.

A jelentkező
önéletrajzát.

határozatlan

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 megfogalmazni, hogy azok
megfeleljenek
-

szakmai
-

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. május 23. 16.00 óra

22

a pályázattal érintett tanács munkájának
megszervezésére vonatkozó elképzelések
(tanácskozás módja, az ügyek tanácstagok
közötti szétosztása),
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának
működését
segítő,
a
kollégiumvezető
munkáját támogató szakmai elképzeléseknek,
különösen a képzés, a jogszabályalkotás, a
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szabályzatalkotás
és
a
módosítás
tárgykörében,
az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint a
Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek.

− Fővárosi Ítélőtábla elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a Fővárosi Ítélőtábla előtt álló rövid- és hosszú
távú kihívásoknak, amelyek a következő
területeken jelentkezhetnek:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága,
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
− bírósági integritás,
− képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. május 25.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Iroda (1027 Budapest,
Fekete Sas u. 3.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. május 25.

Pályázat a Fővárosi Ítélőtábla
közigazgatási ügyszakos tanácselnöki (106.
számú) álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget
kinevezett bíró tölthet be.

határozatlan

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Iroda (1027 Budapest,
Fekete Sas u. 3.)

időre

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke által kiírt pályázat

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

Pályázat a Budapest Környéki Törvényszék
közigazgatási ügyszakos tanácselnöki (23.
számú) álláshelyének betöltésére

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

Bírósági vezetői tisztséget
kinevezett bíró tölthet be.

határozatlan

időre

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges 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 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 megfogalmazni, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
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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.

a
kinevezésre
jogosult
beszerzéséhez és kezeléséhez.

általi

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.

Önéletrajzában térjen ki továbbá, hogy milyen
módon kívánja megszervezni a tanács működését,
az ügyek tanácstagok közötti szétosztását.
A pályázat beérkezésének határideje:
2022. május 20.
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)

A Debreceni Törvényszék elnöke
által kiírt pályázatok

Pályázat a Berettyóújfalui Járásbíróság
elnöki (48. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázat beadásának helye:
2022. június 6.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

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

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

Pályázat a Berettyóújfalui Járásbíróság
elnökhelyettesi (53. számú) álláshelyének
betöltésére

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.
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A Tatabányai Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

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.

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

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.

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

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:

A pályázat beadásának helye:
2022. június 6.
A pályázat beadásának helye:
Debreceni Törvényszék Elnöki Titkárság (4025
Debrecen, Széchenyi u. 9.)
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ítélkezés
időszerűsége
és
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
bírósági integritás,
bírósághoz való hozzáférés,
képzés.

nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással
rendelkezik.
A pályázathoz csatolni kell
− az európai jogi szaktanácsadói hálózatról
szóló szabályzatról szóló 9/2016. (X.17.)
OBH utasítás 3. számú melléklete szerinti
szakmai önéletrajzot,
− a nyelvismeretet igazoló dokumentumok
másolatát,
− a szakjogászi és egyéb szakirányú
végzettséget,
tudományos
fokozatot
igazoló
dokumentumok
másolatát
(amennyiben azzal rendelkezik),
− nyilatkozatot arról, hogy
o mely illetékességi területre
o mely ügyszakban kiírt tisztségre
pályázik, valamint, hogy
o nem áll fegyelmi büntetés hatálya
alatt és
o nem áll fenn összeférhetetlenség
a
koordinátorral
vagy
a
koordinátor-helyettesekkel.

A pályázat beadásának helye:
2022. június 15.
A pályázat beadásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki
Tatabánya, Komáromi út 4.)

Iroda

(2800

EGYÉB PÁLYÁZATOK

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázat

A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a
munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön
keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani.

Európai jogi szaktanácsadói pályázat

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló
bírósági
elnökhöz
történő
beérkezésének
határideje:

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke pályázatot
hirdet

2022. június 10. napja

a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
1 közigazgatási ügyszakos
a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén
1 polgári-gazdasági ügyszakos
a Győri Ítélőtábla illetékességi területén
1 polgári-gazdasági ügyszakos
a Pécsi Ítélőtábla illetékességi területén
1 polgári-gazdasági ügyszakos
a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén
2 polgári-gazdasági ügyszakos
2 büntető ügyszakos
1 munkaügyi ügyszakos
európai jogi szaktanácsadó bírói tisztség
betöltésére.

A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság
elnöke és az adott ügyszak kollégiumvezetője
véleményt nyilvánít arról, hogy a pályázatot
támogatja-e.
A
kollégiumvezetői
vélemény
beszerzése a bírósági elnök feladata.
A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5
napon belül továbbítja a pályázatot az OBH
elnökéhez.

A tisztség betöltésére az a bíró pályázhat,
− akinek az európai uniós jog területén
magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretei vannak,
− valamint az Európai Unió hivatalos
nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar
nyelv) legalább középfokú államilag
elismert komplex (korábban C típusú)
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A Kaposvári Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

Pályázat a Fonyódi Járásbíróságon
1 bírósági titkári álláshely betöltésére
A pályázat beérkezésének határideje:
2022. június 10. 13.00 óra
A pályázat beadásának helye:
A Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkársága (7400
Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3.)

KÖZLEMÉNYEK
Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Dr. Katona Ritának, a Dunakeszi Járásbíróság
bírájának az AA 114973 számú bírói,
Léhmann-né Juhos Krisztinának, a Budakörnyéki
Járásbíróság tisztviselőjének a BA 190663 számú
igazságügyi alkalmazotti,
dr. Nagyváradi Izolda Anikónak, a Szentendrei
Járásbíróság elnökhelyettesének az AB 203654
számú bírói,
dr. Nobilis Gergely Bernátnak, a Pesti Központi
Kerületi bíróság bírájának az AA 116248 számú bírói,
dr. Vincze Piroskának, a Fővárosi Ítélőtábla bírájának
az AA 110575 számú bírói igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.
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