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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
37.SZ/2022. (V. 9.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
területén két fizikai dolgozói álláshely
rendszeresítéséről és a Budapest Környéki
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 76.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

HATÁROZATOK

36.SZ/2022. (V. 9.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék területén egy
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshely vezetői álláshellyé és két
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshely bírósági ügyintézői álláshellyé
alakításáról, továbbá a Szegedi
Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 87.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 Budapest Környéki
Törvényszék területén 2022. június 1-jei hatállyal két
fizikai dolgozói álláshelyet rendszeresítek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
június 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Budapest Környéki Törvényszék engedélyezett
létszámáról szóló 76.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 Szegedi
Törvényszék területén 2022. június 1-jei hatállyal
egy középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
álláshelyet vezetői álláshellyé és két középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshelyet bírósági
ügyintézői álláshellyé alakítok át.

2.

Igazságügyi
alkalmazotti
mindösszesen: 755 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
június 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Szegedi Törvényszék engedélyezett létszámáról
szóló 87.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. pontját:

2.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.7. fizikai dolgozó: 52 fő

3.

létszám

A Budapest Környéki Törvényszék
engedélyezett létszáma 1039 fő.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 34 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 24 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 193 fő

38.SZ/2022. (V. 10.) OBHE határozat
a Kecskeméti Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

Az igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen
és a Szegedi Törvényszék engedélyezett létszáma
változatlan.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Kecskeméti Törvényszék 2012.El.II.H.23/26-I.
számon 2022. április 7. napján benyújtott Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának
módosítását
jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
95.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. és 3. pontját:

39.SZ/2022. (V. 16.) OBHE határozat
a Szegedi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

2.

A Szegedi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2021.EI.I.D.1/56 számon 2022.
március 26. napján benyújtott módosításait
jóváhagyom.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.2. bírósági titkár: 31 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 31 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő,
írnok: 35 fő
Igazságügyi
alkalmazotti
mindösszesen: 146 fő

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

3.

A Fővárosi Ítélőtábla
létszáma 254 fő.

létszám

engedélyezett

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

41.SZ/2022. (V. 20.) OBHE határozat
a Zalaegerszegi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról

43.SZ/2022. (V. 23.) OBHE határozat
a Budapest Környéki Törvényszék
területén egy törvényszéki bírói álláshely
járásbírósági bírói álláshellyé alakításáról
és a Budapest Környéki Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
76.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

A Zalaegerszegi Törvényszék 2020.El.I.D.3/60.
számon 2022. május 3. napján benyújtott Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának
módosítását
jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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. június 1-jei hatállyal
egy törvényszéki bírói (70. számú) álláshelyet
járásbírósági bírói álláshellyé alakítok át.

42.SZ/2022. (V. 23.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtáblán egy bírósági titkári
és egy bírósági ügyintézői álláshely
rendszeresítéséről, egy középfokú
végzettségű tisztviselő, írnoki álláshely
bírósági titkári álláshellyé alakításáról,
továbbá a Fővárosi Ítélőtábla
engedélyezett létszámáról szóló
95.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

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

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Fővárosi
Ítélőtáblán 2022. június 1-jei hatállyal egy bírósági
titkári és egy bírósági ügyintézői álláshelyet
rendszeresítek, valamint egy középfokú végzettségű
tisztviselő, írnoki álláshelyet bírósági titkári
álláshellyé alakítok át.

Bírói létszám:
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.9. törvényszéki bíró: 82 fő
Törvényszéki bírói létszám összesen: 124 fő
1.2. Járásbírósági bírói létszám:
1.2.5. járásbírósági bíró: 133 fő
Járásbírósági bírói létszám összesen: 160 fő

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
június 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
8

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/5. SZÁM

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

A bírói létszám mindösszesen és a Budapest
Környéki Törvényszék engedélyezett létszáma
változatlan.

ahol a Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégiumban
kollégiumvezető-helyettes működik.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

46.SZ/2022. (V. 24.) OBHE határozata
Fővárosi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről

44.SZ/2022. (V. 23.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék területén egy
törvényszéki bírói álláshely
kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé
alakításáról és a Győri Törvényszék
engedélyezett létszámáról szóló
80.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 124. § (3) bekezdése alapján
a Fővárosi Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá,
ahol
a
Gazdasági
Kollégiumban
két
kollégiumvezető-helyettes működik.

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Győri Törvényszék
területén 2022. június 1-jei hatállyal egy
törvényszéki
bírói
(85. számú) álláshelyet
kollégiumvezető-helyettesi álláshellyé alakítok át.

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

47.SZ/2022. (V. 31.) OBHE határozat
a Gyermekjogi Kabinet létrehozásáról
szóló 63.SZ/2020. (V. 20.) OBHE határozat
módosításáról

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

Bírói létszám
1.1. Törvényszéki bírói létszám:
1.1.4. kollégiumvezető-helyettes: 1 fő
1.1.9. törvényszéki bíró: 27 fő

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában írt felhatalmazás alapján az alábbi
határozatot hozom:

A törvényszéki bírói létszám összesen, a bírói
létszám mindösszesen és a Győri Törvényszék
engedélyezett létszáma változatlan.

1. § Hatályát veszti a Gyermekjogi Kabinet
létrehozásáról szóló 63.SZ/2020. (V.20.) OBHE
határozat 2. pontjában a „dr. Hirtling Ibolya, a
Siófoki Járásbíróság bírája” szövegrész.
2. § Ez a határozat a közzétételét követő napon lép
hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

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

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

45.SZ/2022. (V. 23.) OBHE határozat
a Győri Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 124. § (3) bekezdése alapján
a Győri Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá,
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
dr. Koppányné dr. Sági Erika, a Budapest Környéki
Törvényszék bírája,
dr. Vágó Imre, a Fővárosi Törvényszék bírája,
címzetes táblabíró,
dr. Dóczi Márta, a Fővárosi Törvényszék
nyugalmazott tanácselnöke, címzetes táblabíró,
dr. Hammer Sándor, a Győri Törvényszék bírája,
címzetes táblabíró,
dr. Szűcsné dr. Vida Ágnes, a Nyíregyházi
Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró,
Maleticsné dr. Pados Eszter, a Pécsi Törvényszék
bírája, címzetes táblabíró,
dr. Lotz Zsuzsanna Andrea, a Szigetvári Járásbíróság
bírája, címzetes törvényszéki bíró,
Mészárosné dr. Balyi Ildikó, a Szolnoki Törvényszék
csoportvezető bírája, címzetes táblabíró,
dr. Csanádi Lajos, a Zalaegerszegi Törvényszék
tanácselnöke, címzetes táblabíró,
posztumusz néhai dr. Szűcs Zsolt, a Miskolci
Törvényszék nyugalmazott bírája,

30/2022. (V. 2.) OBT határozat
bíró lemondási idejének meghatározásáról és
munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítéséről
Az Országos Bírói Tanács hozzájárul Dr. Herczeg
Anita Katalin Fővárosi Törvényszéki bíró lemondási
idejének 2022. május 9. napjában történő
meghatározásához és a lemondási idejének
tartamára mentesíti a munkavégzési kötelezettség
alól.
Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

31/2022. (V. 2.) OBT határozat
a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
részére történő 2022. évi Juhász Andor-díj
adományozásáról

bronz fokozatát
Schulz Oszkárné, a Kúria tisztviselője, tanácsos,
Csörgő
Lászlóné,
a
Fővárosi
Ítélőtábla
irodavezetője,
László Ilona, a Monori Járásbíróság irodavezetője,
főtanácsos,
Fábián Ildikó, a Budapest Környéki Törvényszék
bírósági ügyintézője, főtanácsos,
Tóthné Kiss Mónika, a Budapest Környéki
Törvényszék tisztviselője,
Mangáné Hajdu Ilona, a Püspökladányi Járásbíróság
tisztviselője,
Elek Józsefné, a Hevesi Járásbíróság tisztviselője,
Benkő Zita, a Fővárosi Törvényszék tisztviselője,
tanácsos,
Györgyiné Hajdu Andrea, a Budai Központi Kerületi
Bíróság tisztviselője, tanácsos,
Szotkó
Lászlóné,
a
Fővárosi
Törvényszék
tisztviselője, tanácsos,
Morárné Verebélyi Éva, a Battonyai Járásbíróság
tisztviselője,
Domokosné Illés Babett, a Kaposvári Járásbíróság
bírósági ügyintézője,
Ésik Beatrix, a Miskolci Törvényszék tisztviselője,
Balázs
Ildikó,
a
Nyíregyházi
Törvényszék
tisztviselője,

Az Országos Bírói Tanács
a Juhász Andor-díj
arany fokozatát
dr. Harter Mária Aranka, a Kúria tanácselnöke, kúriai
tanácsos,
dr.
Krémer
László,
a
Pécsi
Ítélőtábla
kollégiumvezetője, címzetes kúriai bíró,
dr. Hajduné dr. Iszály Anna, a Gyulai Törvényszék
tanácselnöke, címzetes táblabíró,
dr. Soós Gyula, a Székesfehérvári Törvényszék
nyugalmazott tanácselnöke, címzetes táblabíró,
ezüst fokozatát
dr. Csőke Andrea, a Kúria bírája, kúriai tanácsos,
dr. Kiss Gábor, a Kúria bírája, igazságügyi
főtanácsos,
dr. Kocsis Ottilia, a Kúria bírája,
dr. Vincze Piroska, a Fővárosi Ítélőtábla bírája,
dr. Halász Etelka, a Fővárosi Ítélőtábla bírája,
dr. Molnár József, a Fővárosi Ítélőtábla bírája,
dr. Barsi József László, a Balassagyarmati
Törvényszék tanácselnöke, címzetes táblabíró,
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Tóthné Illés Ágnes, a Mátészalkai Járásbíróság
bírósági ügyintézője,
Braun Gyuláné, a Pécsi Járásbíróság tisztviselője,
Domonkosné Fekete Mária, a Szegedi Törvényszék
tisztviselője,
Klézli Zoltánné, a Szekszárdi Törvényszék
tisztviselője,
Bognár Sándorné, a Szolnoki Törvényszék
tisztviselője,
Vollár Katalin, az Esztergomi Járásbíróság
tisztviselője,
Tóth Istvánné, a Nagykanizsai Járásbíróság
tisztviselője, tanácsos

részére címzetes kúriai bíró címet adományoz,
2022. július 15-ei hatállyal
Kiszel Zoltánné dr. Nyekita Györgyi Márta, a
Fővárosi Törvényszék tanácselnöke
részére címzetes táblabíró címet adományoz,
2022. július 15-ei hatállyal
a Budapest Környéki Törvényszék területén
dr. Puskás Ágnes, a Dunakeszi Járásbíróság bírája,
dr. Bóka Mária, a Budakörnyéki Járásbíróság bírája,

részére adományozza.
Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

a Debreceni Törvényszék területén
dr. Lippai Mónika, a Debreceni Járásbíróság bírája,
az Egri Törvényszék területén
dr. Kelemen Péter József, az Egri Járásbíróság bírája,

32/2022. (V. 2.) OBT határozat
a Bírósági Szolgálatért Oklevél 2022. évi
adományozásáról

a Fővárosi Törvényszék területén
dr. Szirmai Réka, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bírája,
dr. Czirják Zsuzsanna Mária, a Budapesti XX., XXI. és
XXIII. Kerületi Bíróság csoportvezető-helyettes
bírája,

Az Országos Bírói Tanács Bírósági Szolgálatért
Oklevél elismerésben részesíti
50 éves bírósági szolgálat alkalmából Dallmann
Péternét, a Székesfehérvári Törvényszék írnokát,

a Kaposvári Törvényszék területén
dr. Bejczi Arnold, a Fonyódi Járásbíróság elnöke,
dr. Szarka Balázs, a Siófoki Járásbíróság elnöke,

45 éves bírósági szolgálat alkalmából Tóth
Istvánnét, a Nagykanizsai Járásbíróság tisztviselőjét,
tanácsost,

a Kecskeméti Törvényszék területén
dr. Barna Krisztina, a Bajai
elnökhelyettese,

45 éves bírósági szolgálat alkalmából Kolonicsné
Ambrus Amáliát, a Zalaegerszegi Törvényszék
irodavezetőjét.

Járásbíróság

a Nyíregyházi Törvényszék területén
Breczkáné dr. Békési Gabriella, a Nyíregyházi
Járásbíróság bírája,

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

a Pécsi Törvényszék területén
dr. Hánzli János, a Pécsi Járásbíróság elnöke,

33/2022. (V. 2.) OBT határozat
a bírák részére történő 2022. évi
címadományozásról

a Szegedi Törvényszék területén
dr. Kovács Dávid, a Szegedi Járásbíróság bírája,
a Szolnoki Törvényszék területén
dr. Juhász Ildikó Orsolya, a Mezőtúri Járásbíróság
bírája,

Az Országos Bírói Tanács
2022. július 15-ei hatállyal
dr. Mezőlaki Erik Ákos, a Szegedi Ítélőtábla
tanácselnöke

a Szombathelyi Törvényszék területén
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dr. Tóth András Imre, a Szombathelyi Járásbíróság
bírája,

a Nyíregyházi Törvényszék területén
Éles Andrea, a Nyíregyházi Törvényszék bírósági
ügyintézője,

a Veszprémi Törvényszék területén
dr. Rohonyi Zsuzsanna, a Veszprémi Járásbíróság
bírája,
dr. Benyó György, a Veszprémi Járásbíróság bírája
részére címzetes
adományoz.

törvényszéki

bíró

a Pécsi Törvényszék területén
Borsfai-Tóth Edit, a Pécsi Törvényszék bírósági
ügyintézője,

címet

a Szegedi Törvényszék területén
Tóthné Balogh Tímea, a Szegedi Törvényszék
bírósági ügyintézője,

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

a Veszprémi Törvényszék területén
Móroczné Balázsi Éva, a Veszprémi Törvényszék
osztályvezetője,
a Zalaegerszegi Törvényszék területén
Simonné Mizda Veronika, a
Törvényszék osztályvezetője,

34/2022. (V. 2.) OBT határozat
az igazságügyi alkalmazottak részére
történő 2022. évi címadományozásról

Zalaegerszegi

részére főtanácsosi címet adományoz,
Az Országos Bírói Tanács

2022. július 15-ei hatállyal

2022. július 15-ei hatállyal

a Szegedi Ítélőtáblán
Lázár Andrea, a Szegedi Ítélőtábla tisztviselője,

a Debreceni Törvényszék területén
dr. Bakos Ida Róza, a Debreceni Járásbíróság
bírósági titkára,

a Debreceni Törvényszék területén
Sajtos Marianna, a Debreceni
csoportvezetője,

a Veszprémi Törvényszék területén
dr. Vörös-Tóth Éva Ráhel, a Veszprémi Járásbíróság
bírósági titkára,

a Fővárosi Törvényszék területén
dr. Kovács Béláné, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselője,
Vassné Paszczinsky Edina, a Fővárosi Törvényszék
tisztviselője,
Vikor Zoltánné, a Budai Központi Kerületi Bíróság
tisztviselője,
Schmélné Szeri Mária, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság tisztviselője,

az Országos Bírósági Hivatalban
dr. Simon Márta, az Országos Bírósági Hivatal
bírósági titkára
részére főtanácsos címet adományoz,
2022. július 15-ei hatállyal

a Kaposvári Törvényszék területén
Szandi Csilla, a Nagyatádi Járásbíróság tisztviselője,
Tapaszti
Péter,
a
Kaposvári
Törvényszék
csoportvezetője,

a Kúrián
Horváth Anita, a Kúria bírósági ügyintézője,
a Budapest Környéki Törvényszék területén
dr. Pál Zsuzsa, a Budapest Környéki Törvényszék
csoportvezetője,
a Fővárosi Törvényszék területén
Valter
Györgyi,
a
Fővárosi
csoportvezetője,

Törvényszék

a Kecskeméti Törvényszék területén
Schuller
Imre,
a
Kecskeméti
osztályvezetője,

Törvényszék

Törvényszék

a Miskolci Törvényszék területén
Balláné Peregi Anna, a Miskolci Törvényszék
tisztviselője,
Sütő Ildikó, a Miskolci Törvényszék tisztviselője,
a Szegedi Törvényszék területén
Marcsek Ottóné, a Szegedi Törvényszék tisztviselője,
a Szolnoki Törvényszék területén
Kiss Orsolya, a Szolnoki Törvényszék irodavezetője,
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37/2022. (V. 4.) OBT határozat
a 2/2022. (I. 5.) OBT határozattal
létrehozott bizottság működésének
meghosszabbításáról

Törvényszék

az Országos Bírósági Hivatalban
Ivánkovits Noémi, az Országos Bírósági Hivatal
csoportvezetője

Az Országos Bírói Tanács a 2/2022. (I. 5.) OBT
határozattal létrehozott, az Országos Bírósági
Hivatal elnökének kirendelési gyakorlatát vizsgáló
bizottság működésének határidejét 2022. július 31.
napjáig meghosszabbítja.

részére tanácsosi címet adományoz.
Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

35/2022. (V. 2.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról

38/2022. (V. 4.) OBT határozat
az első és másodfokú szolgálati bíróság
módosított ügyrendjének jóváhagyásáról

Az Országos Bírói Tanács a 2022. május 2. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadja.

Az Országos Bíró Tanács a Kúria mellett eljáró
másodfokú szolgálati bíróság és a Budapest
területén működő Ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú
szolgálati bíróság 2022. április hó 27. napján
megtartott együttes ülésén meghozott módosított
ügyrendjét jóváhagyja és azt a központi honlapon és
az Országos Bírói Tanács honlapján közzéteszi.

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

36/2022. (V. 4.) OBT határozat
a bírósági ügyvitel során a bíróság és az
ügyfelek között alkalmazandó
kapcsolattartási formák szabályairól szóló
2/2015. (IV. 13.) OBH Elnöki ajánlás
módosításáról szóló tervezet
véleményezéséről

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

39/2022. (V. 4.) számú OBT határozat
az Igazságügyi Tanácsok Európai
Hálózatának közgyűlésén résztvevő OBT
tagok delegálásáról

Az Országos Bírói Tanács a bírósági ügyvitel során a
bíróság és az ügyfelek között alkalmazandó
kapcsolattartási formák szabályairól szóló 2/2015.
(IV. 13.) OBH Elnöki ajánlás módosításáról szóló
tervezetet az ajánlás 1. § a) pontjának, 1. § c)
pontjának és 2. § ab) pontjának szövegszerű
pontosítására irányuló javaslattal támogatja.

Az Országos Bírói Tanács az Igazságügyi Tanácsok
Európai Hálózatának (ENCJ) 2022. június 1-3. között
Athénban tartandó közgyűlésére dr. Matusik Tamás
és dr. Rochlitz Zoltán OBT tagot delegálja.
Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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40/2022. (V. 4.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról
Az Országos Bírói Tanács a 2022. május 4. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadja.
Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

41/2022. (V. 31.) OBT határozat
a bírák és az igazságügyi alkalmazottak
részére történő 2022. évi Juhász Andor-díj
adományozásáról szóló 31/2022. (V.2.)
határozat módosításáról
Az Országos Bírói Tanács a bírák és az igazságügyi
alkalmazottak részére történő 2022. évi Juhász
Andor-díj adományozásáról szóló 31/2022. (V.2.)
határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Az Országos Bírói Tanács
a Juhász Andor-díj
ezüst fokozatát
dr. Vincze Piroska, a Fővárosi Ítélőtábla
nyugalmazott bírája,
dr. Barsi József László, a Balassagyarmati
Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke, címzetes
táblabíró,
dr. Hammer Sándor, a Győri Törvényszék
nyugalmazott bírája, címzetes táblabíró
részére adományozza.
Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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napjáig
terjedő
meghosszabbította.

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke
dr. Herczegh Anita Katalint, a Fővárosi Törvényszék
bíráját 2022. május 9-ei hatállyal lemondására
figyelemmel,
dr. Krajnák Tibort, a Salgótarjáni Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2022. december
3-ai hatállyal,
dr. Kobolák Istvánt, a Salgótarjáni Járásbíróság
bíráját 2022. december 26-ai hatállyal bírói felső
korhatár betöltésére figyelemmel bírói tisztségéből
felmentette.
Dr. Angyal-Szűrös Lászlót, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Kianek Zsuzsannát, a Komáromi Járásbíróság
bíráját,
dr. Kóródi Krisztinát, a Füzesabonyi Járásbíróság
bíráját,
dr. Udvardi-Wéber Krisztina Dalmát, a Tatabányai
Járásbíróság bíráját,
dr. Vass Gabriella Évát, a Kaposvári Járásbíróság
bíráját,
dr. Veizer Yvette-et, a Püspökladányi Járásbíróság
bíráját 2022. június 1. napjától határozatlan
időtartamra bíróvá kinevezte.
Dr. Cselik Reginát, a Kaposvári Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Demus Zsuzsannát, a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróság bírósági titkárát,
dr. Horváth Csilla Anitát, a Fővárosi Törvényszék
bírósági titkárát,
dr. Krajcsik Szilviát, a Fővárosi Ítélőtábla bírósági
titkárát,
dr. Molnár Andrást, a Miskolci Törvényszék bírósági
titkárát,
dr. Turi Barnabást, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bírósági titkárát 2022. június 1. napjától 2025. május
31. napjáig terjedő határozott időtartamra bíróvá
kinevezte.
Dr. Biró Diána Eszternek, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírájának,
dr. Buzás Brigittának, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírájának,
dr. Molnár Saroltának, az Egri Járásbíróság bírájának
kinevezését a 2022. június 1. napjától 2025. május 31.
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157.E/2022. (V. 2.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bírók
kijelöléséről

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

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 Veszprémi Törvényszék
elnökének javaslatára – dr. Kapitány Attilát és
dr. Szabó Viktort, a Veszprémi Törvényszék bíráit,
hozzájárulásukkal, 2022. május 2. napjától
közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

155.E/2022. (V. 2.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bírók
kijelöléséről
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 Budapest Környéki Törvényszék
elnökének javaslatára – dr. Bozsó Pétert és
dr. Keszthelyi Bernadettet, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráit, hozzájárulásukkal, 2022. május
15. napjától közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá
kijelölöm.

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

158.E/2022. (V. 5.) OBHE határozat
közigazgatási ügyekben eljáró bírók
kijelöléséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 30. §
(1) bekezdése alapján – a Debreceni Törvényszék
elnökének javaslatára – dr. Kósa Mariannt és
dr. Szilágyi János Zoltánt, a Debreceni Törvényszék
bíráit hozzájárulásukkal, 2022. május 15. napjától
közigazgatási ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

156.E/2022. (V. 2.) OBHE határozat
az Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bíró beosztásának megszűnéséről és a
Pesti Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról
Dr. Szilágyi Enikő, az Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztása – a határozott idő
lejártával – 2022. július 15. napjával megszűnik,
ezért – 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 58. §
(3) bekezdése alapján – a 2022. július 16. napjától –
hozzájárulásával – a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra bírói munkakörbe beosztom.

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

159.E/2022. (V. 9.) 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. Horváth Csilla Anita bírót –
a 373.E/2021. (XII.21.) OBHE határozattal kiírt
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pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2022. június 1. napjával a Budai
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

162.E/2022. (V. 9.) 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. Demus Zsuzsanna bírót –
a 370.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2022. június 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

160.E/2022. (V. 9.) 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 András bírót – a
372.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2022. június 1. napjával a Budai
Központi Kerületi Bíróságra osztom be.

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

163.E/2022. (V. 9.) 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. Turi Barnabás bírót – a
368.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2022. június 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

161.E/2022. (V. 9.) 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. Cselik Regina bírót – a
369.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2022. június 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

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

164.E/2022. (V. 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. Kovács Rita bírót – a
40.E/2022. (II. 15.) OBHE határozattal kiírt pályázatra
figyelemmel – 2022. május 15. napjával a

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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Zalaegerszegi Járásbíróságról a Zalaegerszegi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 26. §
(1) bekezdése alapján dr. Krajcsik Szilvia bírót – a
371.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2022. június 1. napjával a Pesti Központi
Kerületi Bíróságra osztom be.

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

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

165.E/2022. (V. 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. Király-Stelzmann Dóra
Mária bírót – a 31.E/2022. (II. 15.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2022. május 15.
napjával a Győri Járásbíróságról a Győri
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

168.E/2022. (V. 10.) 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. Nagy Lívia bírót – a
356.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

166.E/2022. (V. 10.) OBHE határozat
bíró Kúriára történő kirendelésének
megszüntetéséről

169.E/2022. (V. 10.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

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. Szelényiné dr. Roszik
Erzsébet fővárosi törvényszéki tanácselnök Kúriára
történt kirendelését 2022. május 15. napjával
megszüntetem.

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. Kovács Krisztina bírót – a
357.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságról a
Fővárosi
Törvényszékre
bírói
munkakörbe
áthelyezem.

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

167.E/2022. (V. 10.) 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
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170.E/2022. (V. 10.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

173.E/2022. (V. 10.) 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. Boros Réka Mária bírót – a
358.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Budai Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
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. Papp Eszter bírót – a
355.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

174.E/2022. (V. 10.) OBHE határozat
munkaügyi ügyekben eljáró bíró
kijelöléséről

171.E/2022. (V. 10.) 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. Berczeli Sándor bírót – a
353.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
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. §
(1a) bekezdése alapján - a Kecskeméti Törvényszék
elnökének javaslatára - dr. Bulla László Tamást, a
Kecskeméti
Törvényszék
tanácselnökét
hozzájárulásával, 2022. május 15. napjától
munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá kijelölöm.

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

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

172.E/2022. (V. 10.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

175.E/2022. (V. 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. Hirtling Ibolya bírót – a
354.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Siófoki Járásbíróságról a Fővárosi 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. Stass Anikó bírót – a
38.E/2022. (II. 15.) OBHE határozattal kiírt pályázatra
figyelemmel – 2022. május 15. napjával a Szolnoki
Járásbíróságról a Szolnoki Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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176.E/2022. (V. 11.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

183.E/2022. (V. 20.) 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. Szalai-Almádi Ildikó bírót –
a 39.E/2022. (II. 15.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. május 15. napjával a
Szolnoki Járásbíróságról a Szolnoki 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 19.
§-a és 34. § (1) bekezdése alapján dr. Metzing
Mártont, a Fővárosi Törvényszék bíráját – a
106.E/2022. (IV. 4.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint a Kúria elnökének döntésére
figyelemmel – 2022. június 1. napjával a Fővárosi
Törvényszékről a Kúriára bírói munkakörbe
áthelyezem.

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

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

177.E/2022. (V. 12.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelöléséről

184.E/2022. (V. 20.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja alapján – a Zalaegerszegi Törvényszék
elnökének javaslatára – dr. Szabó Erika Hajnalkát, a
Keszthelyi Járásbíróság bírósági titkárát, kérelmére,
2022. május 20. napjától bírósági közvetítővé
kijelölöm.

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 19.
§-a, valamint 34. § (1) bekezdése alapján dr. Tuba
István Krisztiánt, a Szekszárdi Törvényszék bíráját –
a 105.E/2022. (IV. 4.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint a Kúria elnökének döntésére
figyelemmel – 2022. június 1. napjával a Szekszárdi
Törvényszékről a Kúriára bírói munkakörbe
áthelyezem.

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

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

178.E/2022. (V. 16.) 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 Oláhné dr. Szurok Szabina
bírót – a 36.E/2022. (II. 15.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Székesfehérvári Járásbíróságról a Székesfehérvári
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

185.E/2022. (V. 20.) 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. Szunyog Tibor bírót – a
33.E/2022. (II. 15.) OBHE határozattal kiírt pályázatra

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

20

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/5. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

figyelemmel – 2022. június 1. napjával az Encsi
Járásbíróságról a Miskolci Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján dr. Völcsey Balázs István bírót
– a 360.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Budai Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

186.E/2022. (V. 23.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének megszüntetéséről

189.E/2022. (V. 23.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

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. Szepesházi Péterné dr.
Tóth Katalinnak, a Budapest IV. és XV. Kerületi
Bíróság bírájának bírósági közvetítői kijelölését – a
Fővárosi Törvényszék elnökének indítványára –
2022. május 31. napjával megszüntetem.

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. Fuglinszky Réka bírót – a
361.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

187.E/2022. (V. 23.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

190.E/2022. (V. 23.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének g)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján dr. Rainer Lilla bírót – a
359.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságról a Fővárosi
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. Fajta Gabriella bírót – a
362.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

188.E/2022. (V. 23.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének g)

21

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/5. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

INDOKOLÁS

191.E/2022. (V. 23.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
elnökeként a 293.E/2021. (XI. 8.) OBHE számú
határozattal pályázatot írtam ki a Fonyódi
Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági
bírói álláshelyre. A pályázati felhívás a Bírósági
Közlöny 2021. évi 5. különszámában került
közzétételre.

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 Szinyériné dr. Nagy Ibolya
Gyöngyi bírót – a 363.E/2021. (XII. 21.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2022.
június 1. napjával a Pesti Központi Kerületi
Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

A pályázati kiírásra két érvényes pályázat érkezett. A
pályázókat a Kaposvári Törvényszék bírói tanácsa
2022. február 14. napján a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a
továbbiakban: Bjt.) 15. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján meghallgatta és a bírói álláspályázatok
elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati
rangsor kialakítása során adható pontszámokról
szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet (a továbbiakban:
KIM rendelet) alapján rangsorolta.

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

192.E/2022. (V. 23.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

Mivel a rangsorban mindkét pályázó 75 ponttal
szerepelt, ezért közöttük a sorrendet a bírói tanács
a Bjt. 15. § (5) bekezdésének első mondatára
figyelemmel
állapította
meg,
melynek
következtében az a pályázó került első helyen
rangsorolásra, akit a bírói tanács a KIM rendelet 15.
§ (3) bekezdése körében a maximális tíz ponttal
értékelt, míg az a pályázó került második helyen
rangsorolásra, akit a bírói tanács e körben nulla
ponttal értékelt.

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. Gáspárdy Monika bírót – a
364.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

A Bjt. 16. §-a szerint a törvényszék elnöke terjeszti
fel a pályázatot az OBH elnökéhez. A Kaposvári
Törvényszék elnöke e jogkörében eljárva az első
helyre rangsorolt pályázó bírói kinevezésére tett
javaslatot.

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

A Bjt. 20. § (1) bekezdése b) pontjának bb) alpontja
szerint eredménytelen a pályázat, ha a pályázat
elbírálása során az elbírálási folyamatban
résztvevők eljárási szabálysértést követtek el.

193.E/2022. (V.24.) OBHE számú határozat
a Fonyódi Járásbíróságon egy polgári
ügyszakos járásbírósági bírói álláshelyre
kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról

Jelen
pályázati
eljárás
kapcsán
az
volt
megállapítható, hogy a bírói tanács a jogszabályi
előírásokkal ellentétesen értékelte az első helyre
rangsorolt pályázónak a KIM rendelet 13. § (2)
bekezdése
szerint
értékelendő
publikációs
tevékenységét. E körben a bírói tanács az első helyre
rangsorolt pályázó részére 3 pontot állapított meg,
azonban a pályázati anyagokat áttekintve az
állapítható meg, hogy az érintett pályázó
publikációit a KIM rendelet 1. számú mellékletének
8.4. pontjára figyelemmel legfeljebb összesen 2
ponttal lehetett volna értékelni, mert:

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 20. § (1) bekezdése b) pontjának
bb)
alpontjára
figyelemmel
a
Fonyódi
Járásbíróságon egy polgári ügyszakos járásbírósági
bírói álláshelyre a Bírósági Közlöny 2021. évi 5.
Különszámában a 293.E/2021. (XI. 8.) OBHE
határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom.
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az egyik értékelt publikáció nem éri el a
KIM rendelet 13. § (1) bekezdésében
meghatározott terjedelmet,
a belső intranetes oldalon közzétett írások
nem tekinthetők a KIM rendelet szerinti
publikációnak, lévén azok a nyilvánosság
számára nem hozzáférhetők,
így csupán két publikáció értékelhető e
pályázó esetében, méghozzá a KIM
rendelet 1. számú mellékletének 8.4.
pontja szerinti 1-1 ponttal.

196.E/2022. (V. 25.) OBHE határozat
a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási
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. Barsi-Fodor Bea Évát, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnökét a 2022. június 1. napjától 2028. május
31. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a
Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé.

Mindezekre tekintettel amennyiben a bírói tanács a
jogszabályi előírásoknak megfelelően pontozza és
rangsorolja a pályázókat, úgy az eredetileg első
helyre rangsorolt pályázó összesen csupán 74
ponttal rendelkezne az eredetileg második helyre
rangsorolt pályázó 75 pontjával szemben.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Fővárosi
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiuma
kollégiumvezetői álláshelyére a 16.E/2022. (I. 31.)
OBHE határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati
felhívás a Bírósági Közlöny 2022. évi 1. számában
közzétételre került.

A
bírói
tanács
fent
részletezett
eljárási
szabálysértése a pályázók rangsorára is kihatással
volt, ez pedig indokolttá teszi a pályázat Bjt. 20. § (1)
bekezdése b) pontjának bb) alpontja szerinti
eredménytelenné nyilvánítását.

A pályázatra két pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázókról a Bszi. 131. § c) pontja alapján a Fővárosi
Törvényszék
Közigazgatási
Kollégiumának
értekezlete 2022. március 23. napján – titkos
szavazás útján – véleményt nyilvánított: az egyik
pályázó
a
kollégiumi
értekezlet
többségi
támogatását elnyerte, míg a másik pályázó azt nem
nyerte el. Ezt követően a többségi támogatást el
nem nyert pályázó a pályázatát visszavonta.
A pályázóról a Bszi. 131. § b) pontja alapján a
Fővárosi Törvényszék összbírói értekezlete 2022.
április 4. napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: a pályázó az összbírói értekezlet
többségi támogatását elnyerte.

A Bjt. 20. § (2) bekezdésére figyelemmel az új
pályázat
kiírása
iránt külön
határozatban
intézkedem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

195.E/2022. (V. 24.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének g)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján dr. Bertaldó András bírót – a
37.E/2022. (II. 15.) OBHE határozattal kiírt pályázatra
figyelemmel – 2022. július 1. napjával a Szekszárdi
Járásbíróságról a Szekszárdi Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

A pályázót 2022. május 9. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Barsi-Fodor Bea Éva
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 Közigazgatási Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé kineveztem.

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

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

23

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/5. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

197.E/2022. (V.25.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék Polgári-GazdaságiMunkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetőjének kinevezéséről

198.E/2022. (V. 25.) OBHE határozat
bírók kirendeléséről szóló határozat
részbeni visszavonásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja alapján dr. Tuba István Krisztiánnak, a
Szekszárdi
Törvényszék
bírájának
a
Pécsi
Ítélőtáblára
történő
kirendeléséről
szóló
109.E/2022. (IV. 6.) OBHE határozatot – a Pécsi
Ítélőtábla elnökének kezdeményezésére, a bírót
érintő részben – visszavonom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 128. §
(2) bekezdése és 132. § (2) bekezdése alapján
dr. Melisné dr. Kovács Zsuzsannát, a Gyulai
Törvényszék tanácselnökét a 2022. június 1.
napjától 2028. május 31. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Gyulai Törvényszék
Polgári-Gazdaság-Munkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé.

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

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Gyulai
Törvényszék
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetői
álláshelyére
a
15.E/2022. (I. 31.) OBHE határozattal pályázatot
írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági Közlöny 2022.
évi 1. számában közzétételre került.

199.E/2022. (V. 25.) 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. Kővári Péter bírót – a
365.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Pesti Központi Kerületi Bíróságról a Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) és c) pontja alapján a
Gyulai Törvényszék összbírói értekezlete 2022.
március 25. napján és a Gyulai Törvényszék PolgáriGazdasági-Munkaügyi Kollégiumának értekezlete
2022. március 22. 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

A pályázót 2022. május 9. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Melisné dr. Kovács
Zsuzsanna 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 Gyulai Törvényszék Polgári-Gazdasági-Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezetőjévé kineveztem.

200.E/2022. (V. 25.) 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. Fülöp Ottilia bírót – a
366.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Debreceni Törvényszékről a Fővárosi Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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- dr. Szilvási Péternek, a Nyíregyházi Járásbíróság
bírájának 2022. június 1. napjától,
- dr. Hatvani Emesének, a Tiszafüredi Járásbíróság
elnökének 2022. június 14. napjától címzetes
törvényszéki bíró címet adományozok.

201.E/2022. (V. 25.) 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. Sebő Ildikó bírót – a
367.E/2021. (XII. 21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 1. napjával a
Budakörnyéki
Járásbíróságról
a
Fővárosi
Törvényszékre bírói munkakörbe áthelyezem.

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

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

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

A Kúria Elnökének döntései
A Kúria Elnöke kinevezte

202.E/2022. (V. 26.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bírósági titkár kijelölésének
megszüntetéséről

dr. Harangozó Attilát, a Kúria bíráját 2022. május 1.
napjától határozatlan időtartamra a Kúria Büntető
Kollégiumába tanácselnöknek,
dr. Nyírőné dr. Kiss Ildikót, a Kúria bíráját 2022.
május 15. napjától határozatlan időtartamra a Kúria
Polgári Kollégiumába tanácselnöknek.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja alapján dr. Herold Anikónak, a Kecskeméti
Járásbíróság bírósági titkárának bírósági közvetítői
kijelölését – a Kecskeméti Törvényszék elnökének
javaslatára
–
2022.
május
31.
napjával
megszüntetem.

A Debreceni Törvényszék Elnökének
döntése
A Debreceni Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Kálmánczi Antal János hb. főhadnagyot a
Debreceni Törvényszék katonai bíráját 2022. május
1. napjától határozatlan időtartamra a Debreceni
Törvényszék Katonai Tanácsába tanácselnöknek.

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

203.E/2022. (V. 26.) OBHE határozat
2022. június hónapban
kötelezően adományozandó bírói címekről

A Székesfehérvári Törvényszék Elnökének
döntése
A Székesfehérvári Törvényszék Elnöke kinevezte

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. Fördős István Tamásnak, a Budapest Környéki
Törvényszék bírájának,
- dr. Szalai Katalinnak, a Pécsi Törvényszék
tanácselnökének 2022. június 1. napjától címzetes
táblabíró címet,

dr. Guj Tamást, a Székesfehérvári Járásbíróság
bíráját 2022. május 1. napjától 2028. április 30.
napjáig
terjedő
határozott
időtartamra
a
Székesfehérvári Járásbíróság büntető ügyszakos
csoportvezető bírójává.
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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 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 Szolnoki Törvényszék Elnökének döntése
A Szolnoki Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Hankó Ferencet, a Mezőtúri Járásbíróság elnökét
2022. május 1. napjától 2028. április 30. napjáig
terjedő határozott időtartamra a Mezőtúri
Járásbíróság elnökévé.

A Szombathelyi Törvényszék Elnökének
döntése
A Szombathelyi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Varga Roland Istvánt, a Szombathelyi
Törvényszék tanácselnökét 2022. május 1. napjától
2028. április 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra a Szombathelyi Törvényszék büntetésvégrehajtási ügyszakos csoportvezető bírójává.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

A Fővárosi Törvényszék Elnökének döntése
A Fővárosi Törvényszék elnöke a Pesti Központi
Kerületi Bíróság elnöki álláshelyének (270. számú)
betöltésére
kiírt
pályázatot
a
bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény
133.
§
(1)
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.
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foglaltat, valamint a 3.2.2. pontban felsoroltak közül
az önéletrajzot, az igazolványképet (2 db) és a
pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és
tényekről szóló okiratokat kell csatolnia.
3.4.
A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési
segédlap” a kitöltési útmutatóval együtt az alábbi
linken
https://birosag.hu/biroipalyazatok/segedanyagok található.
3.5.
A bírósági személyi nyilvántartásban
szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges –
adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a
pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia.
Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a
pályázatában
hivatkozhat,
és
kérheti
a
nyilvántartásból való beszerzésüket, ha – a
jelentkezési segédlapon – a hozzájárulását adja,
hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.
3.6.
A pályázati rangsor felállítása során
kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és
igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok
pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáson
már nincs lehetőség.
3.7.
A
bírói
álláshelyekre
benyújtandó
pályázatokhoz segítséget nyújt továbbá a
https://birosag.hu/biroi-palyazatok/biroipalyazatok-0/kozertheto-palyazati-tudnivalok-gyik

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

4. A
pályázat
határideje

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

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.
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§ (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.

206.E/2022. (VI. 1.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre
A Kúrián egy büntető ügyszakos kúriai bírói (Büntető
Kollégium 59. 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.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2022. június 30. napja 14.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.)
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

207.E/2022. (VI. 1.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Kúrián egy kúriai bírói
álláshelyre

194.E/2022. (V. 24.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Fonyódi Járásbíróságon
egy járásbírósági bírói álláshelyre

A Kúrián egy büntető ügyszakos kúriai bírói (Büntető
Kollégium 60. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.

A Fonyódi Járásbíróságon egy polgári ügyszakos
járásbírósági bírói (45. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

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

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2022. július 7. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Fonyódi Járásbíróság Elnöki Titkársága
Fonyód, Hunyadi J. u. 12-16.)

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

(8648

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. június 30. napja 14.00 óra.

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.)

Önéletrajzában térjen ki továbbá, hogy milyen
módon kívánja megszervezni a tanács működését,
az ügyek tanácstagok közötti szétosztását.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. június 30.
A pályázat beadásának helye:
Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke által kiírt pályázat

A Fővárosi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

Pályázat a Budapest Környéki Törvényszék
büntető ügyszakos tanácselnöki (11.
számú) álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget
kinevezett bíró tölthet be.

határozatlan

Pályázat a Fővárosi Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi (12.
számú) álláshelyének betöltésére

időre

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

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának és a bírósági szakmai
igazgatásban
szerzett
tapasztalatnak
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 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.
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 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,
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− az adott vezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Törvényszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a Törvényszék elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
− a Törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),
− emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
− tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
− bírósági integritás,
− bírósághoz való hozzáférés,
− képzés.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. július 5.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. em. 16.)

Pályázat a Fővárosi Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma csoportvezető bírói (84. számú)
álláshelyének betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. július 5.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.

A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. em. 16.)

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

Pályázat a Fővárosi Törvényszék Gazdasági
Kollégiuma csoportvezető bírói (178.
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
a
kinevezésre
jogosult
általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának és a bírósági szakmai
igazgatásban
szerzett
tapasztalatnak
van
jelentősége.
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A Győri Törvényszék elnöke által
kiírt pályázatok

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 Győri Törvényszék polgárigazdasági-munkaügyi kollégiumvezetőhelyettesi (85. számú) álláshelyének
betöltésére
A bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan
időre kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább
6 éves polgári-gazdasági-munkaügyi ügyszakban
eltöltött tényleges bírói gyakorlata van.

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 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 beérkezésének határideje:
2022. július 5.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Iroda (1055 Budapest,
Markó u. 27. II. em. 16.)
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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.

−

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.

Önéletrajzában térjen ki az igazgatási szabályzat 18.
§ (2) bekezdésében rögzített körülményekre
igazgatási vezetői tapasztalat,
bírói gyakorlat,
bírói 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.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. július 29. 13.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Győri Törvényszék elnöke (9021 Győr, Szent István
u. 6.)

A Miskolci Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Miskolci Járásbíróság elnöki (47.
számú) álláshelyének betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. szeptember 15.
A pályázat beadásának helye:
Miskolci Törvényszék Elnöki Titkárság (3525 Miskolc,
Dózsa Gy. út 4.)

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
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,
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A Szekszárdi Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

−

−
−

Pályázat a Szekszárdi Törvényszék
csoportvezető bírói (13. számú)
álláshelyének betöltésére

−
−
−

Bírósági vezetői tisztséget az a határozatlan időre
kinevezett bíró töltheti be, akinek legalább 8 éves
tényleges civilisztikai ügyszakos bírói, valamint 6
éves
vagy
annál
hosszabb
időtartamú
felszámolási ügyszakban szerzett joggyakorlata
van.

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. június 20.
A pályázat beadásának helye:
Szekszárdi Törvényszék Elnöki Titkárság (7100
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2.)

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

A Szombathelyi 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 Sárvári Járásbíróság elnöki (24.
számú) álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.

A 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 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:

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
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− 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
Szombathelyi
Törvényszék
illetékességi
területéhez tartozó Körmendi Járásbíróság 4. számú
körbélyegzője elveszett.
A bélyegzők érvénytelenek.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. augusztus 19.
A pályázat beadásának helye:
Szombathelyi Törvényszék Elnöki Titkárság (9700
Szombathely, Szily János u. 7.)

KÖZLEMÉNYEK
Bírósági igazolványok érvénytelenítése
Csóti Katalinnak, a Szegedi Törvényszék fizikai
dolgozójának a BA 188842 számú igazságügyi
alkalmazotti,
dr. Erdei Attilának, a Kecskeméti Törvényszék
bírósági titkárának a BC 605511 számú igazságügyi
alkalmazotti,
Faragó Szilviának, a Budapest Környéki Törvényszék
tisztviselőjének a BA 193380 számú igazságügyi
alkalmazotti,
Kovács Henriette-nek, a Kecskeméti Törvényszék
tisztviselőjének a BA 187067 számú igazságügyi
alkalmazotti igazolványa elveszett.
Az igazolványok érvénytelenek.

Bélyegzők érvénytelenítése
A Pécsi Járásbíróság mint Központi Szabálysértési
Bíróság 7. sorszámú,
a Pécsi Törvényszék 57. sorszámú,
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