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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
3. A Súlyszám Kabinet üléseit az elnök hívja össze és
vezeti. Az ülés videókonferencia keretében is
megtartható.

HATÁROZATOK

4. A Súlyszám Kabinet feladata az OBH illetékes
szervezeti egységeivel együttműködve az arányos
munkateher biztosítása érdekében
•
ítélőtáblai és törvényszéki másodfokú
büntető peres ügyszakban a súlyszám
rendszer kidolgozása;
•
az OBH elnökének az ügyelosztással,
munkateherméréssel
kapcsolatos
döntéseinek
előkészítésében
való
közreműködés.

48.SZ/2022. (VI. 8.) OBHE határozat
a Szolnoki Törvényszék Szervezeti és
működési szabályzata módosításának
jóváhagyásáról
A Szolnoki Törvényszék 2022.El.III.A.5/5. számon
2022. május 31. napján benyújtott Szervezeti és
működési szabályzatának módosítását jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

5. A Súlyszám Kabinet feladatai ellátása során a
Létszámgazdálkodási Kabinettel együttműködik. A
kabinetek munkájának összehangolása érdekében
a koordinációt a Súlyszám Kabinet elnöke látja el.

51.SZ/2022. (VI. 14.) OBHE határozat
a Súlyszám Kabinet létrehozásáról

Indokolás:
A Bszi. 76. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az
OBH elnöke általános központi igazgatási
feladatkörében az igazgatási feladatainak ellátása
érdekében
jogszabályi
keretek
között
– normatív utasításként – a bíróságokra kötelező
szabályzatokat alkot, továbbá ajánlásokat és
határozatokat hoz.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. §
(1) bekezdés b) pontjában írt felhatalmazás alapján
az alábbi határozatot hozom:
1. Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban:
OBH) elnökének a Bszi. 76. § (4) bekezdésének d) és
e) pontjaiban meghatározott feladatainak ellátását
a Súlyszám Kabinet segíti.

A Bszi. 76. § (4) bekezdésének d) pontja szerint dönt
a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és az
adatok feldolgozásával kapcsolatos központi
feladatokról. Ugyanezen bekezdés e) pontja szerint
az OBH elnöke meghatározza és szükség esetén
évente felülvizsgálja a bírói munkateher mérésére
szolgáló adatlapokat és módszereket, legalább
évente egy alkalommal áttekinti a munkateher és az
országos ügyforgalmi adatok alakulását, valamint
bírósági
szintenként
és
ügyszakonként
meghatározza a peres és nemperes eljárások
átlagos országos munkaterhét.

2. A Súlyszám Kabinet
- elnöke:
dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék
tanácselnöke;
- tagjai:
dr. Ujvári Ákos, a Fővárosi Ítélőtábla Büntető
Kollégiumának kollégiumvezetője;
dr. Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék
Büntető Kollégiumának kollégiumvezetője;
dr. Székely Gabriella, a Fővárosi Törvényszék
Büntető
Kollégiumának
kollégiumvezetőhelyettese;
dr. Pabis Attila, a Miskolci Törvényszék bírája;
Joó Gábor Dániel, a Fővárosi Törvényszék
Büntető Kollégiumának irodavezetője.

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
13/A. § (1) bekezdése szerint az OBH elnöke a
bíróságok
szervezetével
és
működésével
kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó fontosabb
ügyekben tanácsadásra, valamint javaslattételre,
véleményezésre, továbbá állásfoglalás kiadására
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– határozattal – ügydöntő jogkör nélküli tanácsadó
kabinetet hozhat létre.

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

A munkatehermérés és az arányos munkateher
biztosítása érdekében indokoltnak mutatkozik az
ítélőtáblai és a törvényszéki másodfokú büntető
peres ügyek tekintetében is olyan országosan
egységes súlyszámrendszer kialakítása, amely már
polgári, gazdasági, közigazgatási, munkaügyi, illetve
büntető elsőfokú peres ügyekben bevezetésre
került. Ezen komplex feladat ellátása az OBH
illetékes
szervezeti
egységeinek
munkáján
túlmutató további döntés-előkészítő tevékenységet
és koordinációt igényel.

54.SZ/2022. (VI. 27.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyásáról
A Fővárosi Ítélőtábla 2022. május 23. napján,
2021.El.I.D.1./33. számon benyújtott Szervezeti és
működési szabályzatát jóváhagyom.

Mindezekre figyelemmel jelen határozattal a bírói
munkatehermérés
területén
olyan
testület
létrehozásáról rendelkeztem, amely alkalmas az
OBH elnökének döntéseit – az OBH illetékes
szervezeti egységeinek munkáját kiegészítve –
magas szakmai színvonalon előkészíteni.

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

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

55.SZ/2022. (VI. 30.) OBHE határozat
a Szegedi Ítélőtáblán egy felsőfokú
végzettségű tisztviselői álláshely
rendszeresítéséről és a Szegedi Ítélőtábla
engedélyezett létszámáról szóló
99.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat
módosításáról

52.SZ/2022. (VI. 14.) OBHE határozat
a megválasztandó ülnökök számának
megállapításáról

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Szegedi Ítélőtáblán
2022. július 1-jei hatállyal egy felsőfokú végzettségű
tisztviselői álláshelyet rendszeresítek.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdés o) pontja,
valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 216. § (3) bekezdése
alapján a Székesfehérvári Törvényszékre soron kívül
megválasztandó ülnökök számát az alábbiak szerint
állapítom meg:

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
július 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Szegedi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
99.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 2. és 3. pontját:

8 fő, a Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő ülnök.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2.

Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 7 fő
Igazságügyi
alkalmazotti
mindösszesen: 50 fő

53.SZ/2022. (VI. 15.) OBHE határozat
a Székesfehérvári Törvényszék
kollégiumvezető-helyettesi tisztséggel
rendelkező bírósággá kijelöléséről

3.

A Szegedi Ítélőtábla
létszáma 73 fő.

létszám

engedélyezett

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 124. § (3) bekezdése alapján
a Székesfehérvári Törvényszéket kijelölöm olyan
8
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56.SZ/2022. (VII. 4.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtáblán egy ítélőtáblai bírói
álláshely megszüntetéséről és a Fővárosi
Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
95.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 Fővárosi
Ítélőtáblán 2022. július 1-jei hatállyal egy ítélőtáblai
bírói (82. számú) álláshelyet megszüntetek.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2022.
július 1. napjától az alábbiak szerint módosítom a
Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
95.SZ/2020. (V. 15.) OBHE határozat 1. és 3. pontját:
1. Bírói létszám
1.1. Ítélőtáblai bírói létszám:
1.7. ítélőtáblai bíró: 63 fő
Ítélőtáblai bírói létszám mindösszesen: 107 fő
3. A Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszáma
253 fő.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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42/2022. (VI. 13.) OBT határozat
az Országos Bírósági Hivatal Elnökének a
2021. II. félévi tevékenységéről

45/2022. (VI. 13.) OBT határozat
a 2022. évi Bíróságok Napja alkalmából
megszervezésre kerülő ünnepségre
vonatkozó, az Országos Bírósági Hivatallal
való kapcsolattartásról

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal Elnökének a 2021. II. félévi tevékenységéről
szóló tájékoztatóját elfogadja.

Az Országos Bírói Tanács a 2022. évi Bíróságok
Napja
alkalmából
megszervezésére
kerülő
ünnepségre vonatkozóan az Országos Bírósági
Hivatallal való kapcsolattartásra dr. Hilbert Edit és
dr. Fatalin Judit OBT tagokat jelöli ki.

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

43/2022. (VI.13.) OBT határozat
jelzésről az OBH elnöke felé
Az Országos Bírói Tanács a Bszi. 103. § (1) bekezdés
a.) pontja alapján jelzéssel él az OBH elnöke felé és
egyben és felhívja, hogy a Bszi. 112. § (1) bekezdés
a.) pontja alapján tegye lehetővé az OBT tagjai
részére, hogy a bírák kirendelésével kapcsolatban a
2021. évben hozott határozatokkal összefüggő
iratokba rövid határidőn belül – betekinthessenek.

46/2022. (VI. 13.) OBT határozat
a bírói álláspályázatra benyújtott pályázat
elbírálása során egyetértési jog
gyakorlásáról
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnökének dr. Pocsai Tamás Miskolci
Járásbírósági bíró törvényszéki bírói áthelyezési
javaslatával nem ért egyet.

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

44/2022. (VI. 13.) OBT határozat
Bírák Etikai Kódexének kiadásáról

47/2022. (VI. 13.) OBT határozat
a bíróságok 2023. évi központi oktatási
tervre vonatkozó javaslatáról

Az Országos Bírói Tanács a Bírák Etikai Kódexét a
bírák részére elektronikus kiadványként küldi meg a
Bangalorei
alapelvekkel,
ENCJ
Londoni
Nyilatkozatával,
Emberi
Jogok
Európai
Egyezményével, Emberi Jogok Európai Bíróságának
Etikai Kódexével együtt. A szerkesztés és a grafika
elkészítésére - az Országos Bírósági Hivatal elnökén
keresztül - az Országos Bírósági Hivatal
Sajtóosztályát, valamint a bírák részére való
megküldésre vonatkozóan az Országos Bírósági
Hivatal elnökét felkéri.
Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 103. § (4) bekezdés a)
pontja alapján az Országos Bírói Tanács a bíróságok
2023. évi központi oktatási tervével kapcsolatban a
következő javaslatokat fogalmazza meg:
A korábbi gyakorlatnak megfelelően javasolja
országos szintű, központi szakmai képzések
meghirdetését és megtartását a Balatonszemesi
Képzési Központban.
Az OBT nem látja nélkülözhetőnek az egynapos,
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visszanézhető digitális képzések szervezését sem.
Az Országos Bírói Tanács javasolja, hogy a
központi
oktatásokon
résztvevő
előadók
kiválasztása szakmai alapon történjen. Kívánatos
lenne az eddigi előadók felülvizsgálata annak
érdekében, hogy elsősorban ne a kevesebb
tárgyalótermi tapasztalattal rendelkező bírósági
vezetők vegyenek részt az oktatásban. Ezzel
kapcsolatban indokolt lenne egy olyan nyilvános
előadói
adatbázis
létrehozása,
amely
transzparensen tartalmazná az adatbázisba való
bekerülés feltételeit.
Konkrétan a központi oktatásra vonatkozóan az
alábbi
támakörökben
javasolja
képzések
megszervezését:
•
•

•

•

•

Az
állatkínzás
bűncselekményének
minősítési és büntetéskiszabási kérdései;
A pótmagánvádas eljárás szabályozásának
neuralgikus pontjai az ítélkezési gyakorlat
tükrében;
Az elkövetési érték megállapításának
problémái
az
iparjogvédelmi
jogok
megsértésének megállapításakor;
A járművezetéstől eltiltás gyakorlati
alkalmazásának
értelmezési
és
büntetéskiszabási kérdései;
A pénzbüntetés kiszabásának szempontjai
és problémái.
Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke

48/2022. (VI. 13.) OBT határozat
az Országos Bírói Tanács üléséről szóló
összefoglaló elfogadásáról
Az Országos Bírói Tanács a 2022. június 13. napján
megtartott ülés összefoglalóját elfogadja.

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
az Országos Bírói Tanács
elnöke
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Dr. Krekó Zsófiának, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírájának bírói kinevezését a 2022. július 1.
napjától 2025. június 30. napjáig terjedő
időtartamra meghosszabbította.

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI
Magyarország köztársasági elnöke

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

dr. Bükkösi Klárát, a Tatabányai Törvényszék bíráját
2022. június 30-ai hatállyal lemondására figyelemmel,
dr. Cselik Reginát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját 2022. július 1-jei hatállyal a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének szándékos elmulasztására
figyelemmel,
dr. Princz Lászlót, a Pécsi Járásbíróság bíráját,
címzetes törvényszéki bírót 2022. november 11-ei
hatállyal bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel
bírói tisztségéből felmentette.

ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

204.E/2022. (VI. 1.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről
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 Szegedi
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. Vadász
Zsuzsannát, a Szegedi Törvényszék bíráját
hozzájárulásával, 2022. június 1. napjától fiatalkorú
elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.

Dr. Kiss Evelint, a Székesfehérvári Járásbíróság
bíráját,
dr. Máthé Magdolnát, a Ceglédi Járásbíróság bíráját
2022. június 15. napjától
dr.
Bereczki
Istvánt,
a
Hajdúböszörményi
Járásbíróság bíráját,
dr. Bodnár Beátát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Gál Csilla Emesét, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
Gömöriné dr. Fehér Zsuzsannát, a Hevesi
Járásbíróság bíráját,
dr. Hefferné dr. Vida Viktóriát, a Nagyatádi
Járásbíróság bíráját,
dr. Horváth Balázst, a Nagykátai Járásbíróság bíráját,
dr. Jeszenszki Vandát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Kotosmann Krisztinát, a Debreceni Járásbíróság
bíráját,
dr. Köböl Dánielt, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Palkó Zsófiát, a Budai Központi Kerületi Bíróság
bíráját,
dr. Provaznik Balázst, a Ceglédi Járásbíróság bíráját,
dr. Sárosi Veronikát, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bíráját,
dr. Szántó Dórát, a Budapesti XX., XXI. és XXIII.
Kerületi Bíróság bíráját 2022. július 1. napjától
határozatlan időtartamra bíróvá kinevezte.

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

205.E/2022. (VI. 1.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről
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 Szegedi
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. HorváthTóth Imolát, a Szegedi Törvényszék bíráját
hozzájárulásával, 2022. június 1. napjától fiatalkorú
elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Magyar Lucát, a Budapesti IV. és XV. Kerületi
Bíróság bírósági titkárát 2022. július 1. napjától
2025. június 30. napjáig terjedő határozott
időtartamra bíróvá kinevezte.
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208.E/2022. (VI. 7.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

234.E/2022. (VI. 15.) OBHE határozat
bírósági közvetítői tevékenységet végző
bíró kijelölésének visszavonásáról

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. Knapik Zoltán bírót – az
51.E/2022. (II. 15.) OBHE határozattal kiírt pályázatra
figyelemmel – 2022. június 15. napjával a Pesti
Központi
Kerületi
Bíróságról
a
Körmendi
Járásbíróságra bírói munkakörbe áthelyezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja alapján dr. Nagy Ildikó debreceni
járásbírósági bíró bírósági közvetítői kijelölését –
kérelmére – 2022. június 30. napjával visszavonom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

235.E/2022. (VI. 15.) OBHE határozat
bíró Egri Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

209.E/2022. (VI. 13.) 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. Juhász Krisztina Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2022.
augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra meghosszabbítom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Matisz
Natáliának, a Debreceni Járásbíróság bírájának az
Egri Törvényszékre történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2022. július 1. napjától 2022.
december 31. napjáig meghosszabbítom.

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

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

233.E/2022. (VI. 14.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

236.E/2022. (VI. 15.) OBHE határozat
a Győri Ítélőtábla elnökének 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. Répássy Árpádné dr.
Német Laura bírót – a 91.E/2022. (III. 25.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2022.
július 1. napjával a Miskolci Törvényszékről a
Debreceni
Ítélőtáblára
bírói
munkakörbe
áthelyezem.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 128. §
(2) bekezdése és 132. § (2) bekezdése alapján dr.
Széplaki Lászlót, a Győri Ítélőtábla elnökét a 2022.
július 1. napjától 2028. június 30. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Győri Ítélőtábla elnökévé.
INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Győri
Ítélőtábla elnöki álláshelyére az 55.E/2022. (II. 17.)
OBHE határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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felhívás a Bírósági Közlöny 2022. évi 2. számában
közzétételre került.

nyilvánított: a pályázó az összbírói értekezlet
többségi támogatását elnyerte.

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) pontja alapján a Győri
Ítélőtábla összbírói értekezlete 2022. április 20.
napján – titkos szavazás útján – véleményt
nyilvánított: a pályázó az összbírói értekezlet
többségi támogatását elnyerte.

A pályázót 2022. május 18. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Csepregi-Matus Éva
Márta pályázó a Bszi 131. § b) pontjában
meghatározott
véleménynyilvánító
testület
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
elnökhelyettesévé
kineveztem.

A pályázót 2022. május 18. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
Figyelemmel arra, hogy dr. Széplaki László pályázó a
Bszi 131. § b) pontjában meghatározott
véleménynyilvánító testület 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 Győri
Ítélőtábla elnökévé kineveztem.

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

238.E/2022. (VI. 15.) OBHE határozat
a Debreceni Ítélőtábla 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. Pribula Lászlót, a Debreceni Ítélőtábla
kollégiumvezetőjét a 2022. július 1. napjától 2028.
június 30. napjáig terjedő időtartamra kinevezem a
Debreceni
Ítélőtábla
Polgári
Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé.

237.E/2022. (VI. 15.) OBHE határozat
a Gyulai Törvényszék elnökhelyettesének
kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 128. §
(2) bekezdése és 132. § (2) bekezdése alapján
dr. Csepregi-Matus Éva Mártát, a Gyulai
Törvényszék elnökhelyettesét a 2022. július 1.
napjától 2028. június 30. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Gyulai Törvényszék
elnökhelyettesévé.

INDOKOLÁS
Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a
Debreceni
Ítélőtábla
Polgári
Kollégiuma
kollégiumvezetői álláshelyére az 57.E/2022. (II.17.)
OBHE határozattal pályázatot írtam ki, a pályázati
felhívás a Bírósági Közlöny 2022. évi 2. számában
közzétételre került.

INDOKOLÁS

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

Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a Gyulai
Törvényszék
elnökhelyettesi
álláshelyére
az
56.E/2022. (II. 17.) OBHE határozattal pályázatot
írtam ki, a pályázati felhívás a Bírósági Közlöny 2022.
évi 2. számában közzétételre került.
A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet. A
pályázóról a Bszi. 131. § b) pontja alapján a Gyulai
Törvényszék összbírói értekezlete 2022. április 22.
napján – titkos szavazás útján – véleményt

A pályázót 2022. május 18. napján a Bszi. 132. § (1)
bekezdése szerint meghallgattam.
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241.E/2022. (VI. 15.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

Figyelemmel arra, hogy dr. Pribula László 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 Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetőjévé kineveztem.

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. Fintha-Nagy Péter László
bírót – a 94.E/2022. (III. 25.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. június 20. napjával a
Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára bírói
munkakörbe áthelyezem.

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

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

239.E/2022. (VI.15.) OBHE határozat
bíró első kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

242.E/2022. (VI. 15.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

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. Magyar Luca bírót – a
374.E/2021. (XII.21.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint az első bírói kinevezésére
tekintettel – 2022. július 1. napjával a Budapesti IV.
és XV. Kerületi Bíróságra osztom be.

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. Tarics Csilla bírót – a
48.E/2022. (II. 15.) OBHE határozattal kiírt pályázatra
figyelemmel – 2022. szeptember 1. napjával a
Szegedi Törvényszékről a Szegedi Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

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

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

240.E/2022. (VI. 15.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

243.E/2022. (VI. 16.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bírók kijelöléséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének g)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 34. §
(1) bekezdése alapján dr. Lupóczné dr. Krammer
Edit bírót – a 95.E/2022. (III. 25.) OBHE határozattal
kiírt pályázatra figyelemmel – 2022. június 20.
napjával a Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi
Ítélőtáblára bírói munkakörbe áthelyezem.

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 Fővárosi
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. Horváth
Csilla Anitát és dr. Molnár Andrást, a Budai Központi
Kerületi Bíróság bíráit hozzájárulásukkal, 2022.
június
25.
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

15

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/6. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

megtartása mellett - 2022. július 1. napjától 2022.
október 31. napjáig meghosszabbítom.

244.E/2022. (VI.17.) OBHE határozat
bírónak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

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

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. Rimaszécsi János Országos Bírósági
Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását 2023.
március 14. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

247.E/2022. (VI. 23.) OBHE határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) és (5) bekezdése alapján, szakmai
fejlődésének elősegítése érdekében dr. Kormos
Jánosnak, a Debreceni Törvényszék bírájának a
Debreceni Ítélőtáblára történt kirendelését hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett - 2022. július 1. napjától 2022.
október 31. napjáig meghosszabbítom.

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

245.E/2022. (VI. 17.) 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. Elek Gabriella Lídia bírót –
a 32.E/2022. (II. 15.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. július 1. napjával a
Miskolci Járásbíróságról a Miskolci Törvényszékre
bírói munkakörbe áthelyezem.

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

248.E/2022. (VI. 23.) OBHE határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) és (5) bekezdése alapján, szakmai
fejlődésének elősegítése érdekében dr. Paulik
Andreának, az Egri Törvényszék tanácselnökének a
Debreceni Ítélőtáblára történt kirendelését hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett - 2022. július 1. napjától 2022.
október 31. napjáig meghosszabbítom.

246.E/2022. (VI. 23.) OBHE határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) és (5) bekezdése alapján, szakmai
fejlődésének elősegítése érdekében dr. Horváth
Péter Tamásnak, a Debreceni Törvényszék bírájának
a Debreceni Ítélőtáblára történt kirendelését hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Szentpáli
Juditnak, a Fővárosi Törvényszék bírájának, a
Fővárosi Ítélőtáblára történt kirendelését –
hozzájárulásával,
eredeti
ítélkezési
tevékenységének részbeni megtartása mellett –
2022. július 1. napjától 2022. október 31. napjáig
meghosszabbítom.

249.E/2022. (VI. 23.) OBHE határozat
bíró Debreceni Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) és (5) bekezdése alapján, szakmai
fejlődésének elősegítése érdekében dr. Sörös
Lászlónak, a Nyíregyházi Törvényszék bírájának a
Debreceni Ítélőtáblára történt kirendelését hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása mellett - 2022. július 1. napjától 2022.
október 31. napjáig meghosszabbítom.

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

257.E/2022. (VI. 24.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

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. Karaszi
Margaritának, a Fővárosi Törvényszék bírájának, a
Fővárosi Ítélőtáblára történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenységének részbeni megtartása mellett – 2022. július
1.
napjától
2022.
október
31.
napjáig
meghosszabbítom.

254.E/2022. (VI. 24.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Szabó
Györgyinek, a Veszprémi Törvényszék bírájának a
Fővárosi Törvényszékre történt kirendelését –
hozzájárulásával,
eredeti
ítélkezési
tevékenységének megtartása nélkül – 2022. július 1.
napjától
2022.
október
31.
napjáig
meghosszabbítom.

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

258.E/2022. (VI. 24.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező 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 büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény 680. § (4) bekezdése alapján – a Fővárosi
Törvényszék elnökének javaslatára –
dr. Berczeli Sándort,
dr. Boros Réka Máriát,
dr. Hirtling Ibolyát,
dr. Kovács Krisztinát,
dr. Nagy Líviát és
dr. Papp Esztert,

256.E/2022. (VI. 24.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
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a Fővárosi Törvényszék bíráit hozzájárulásukkal,
2022. július 1. napjától fiatalkorú elleni
büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.

260.E/2022. (VI. 27.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

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

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének e)
pontja, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény 680. § (4) bekezdése alapján – a Fővárosi
Törvényszék elnökének javaslatára – dr. Turi
Barnabást, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bíráját
hozzájárulásával, 2022. július 1. napjától fiatalkorú
elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.

259.E/2022. (VI. 27.) OBHE határozat
bírók Fővárosi Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

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

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
-

-

261.E/2022. (VI. 27.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

dr. Pesti Zsuzsanna Eszternek, a Budapest
Környéki
Törvényszék
csoportvezető
bírájának,
dr. Holdampf Gusztáv Gábornak,
dr. Kiss Andreának,
Ludmann Péter Pálné dr.-nak,
dr. Oláh Gaszton Gábornak,
Spiegelbergerné dr. Pofonka Mariann-nak,
dr. Szalay Csabának,
dr. Szegedi Gyöngyvérnek,
dr. Szente Lászlónak,
dr. Palásti Sándor Győzőnek,
dr. Zsálek Henriettnek, a Budapest Környéki
Törvényszék bíráinak,
dr. Nyulak Évának, a Monori Járásbíróság
bírájának és
dr. Vass Lászlónak, a Budaörsi Járásbíróság
bírájának

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. Raczky Katalin bírót – a
92.E/2022. (III. 25.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. július 1. napjával a
Fővárosi Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

262.E/2022. (VI. 27.) OBHE határozat
bíró áthelyezéséről

a Fővárosi Törvényszékre történt kirendelését
hozzájárulásukkal, eredeti ítélkezési tevékenységük
megtartása mellett - 2022. július 1. napjától 2023.
június 30. napjáig meghosszabbítom.

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. Kertész Andrea bírót – a
93.E/2022. (III. 25.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2022. július 1. napjával a
Budapest Környéki Törvényszékről a Fővárosi
Ítélőtáblára 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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(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának
biztosítása
érdekében,
hozzájárulásukkal

263.E/2022. (VI. 28.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Sági
Zsuzsannának, a Budapest Környéki Törvényszék
tanácselnökének a Fővárosi Ítélőtáblára történt
kirendelését – hozzájárulásával, eredeti ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül – 2022. július 1.
napjától
2022.
szeptember
30.
napjáig
meghosszabbítom.

-

dr. Dulai Erzsébetnek, a Fővárosi Törvényszék
bírájának, eredeti ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett, 2022. július 1.
napjától 2022. július 15. napjáig és
dr. Stecbauer Anitának, a Fővárosi Törvényszék
bírájának, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül 2022. július 1. napjától 2022.
október 31. napjáig

a Fővárosi Ítélőtáblára
meghosszabbítom.

történt

kirendelését

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

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

266.E/2022. (VI. 28.) OBHE határozat
bírók Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

264.E/2022. (VI. 28.) OBHE határozat
bíró Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31.
§ (1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében,
hozzájárulásukkal
dr. Szunyogh Zsófia Beátának, a Fővárosi
Törvényszék bírájának, eredeti ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül és
dr. Csonka Balázsnak, a Fővárosi Törvényszék
bírájának, eredeti ítélkezési tevékenysége
részbeni megtartása mellett,
a Fővárosi Ítélőtáblára történt kirendelését 2022.
július 1. napjától 2022. július 15. napjáig
meghosszabbítom.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása érdekében dr. Vasady
Loránt Zsoltnak, a Fővárosi Törvényszék bírájának, a
Fővárosi Ítélőtáblára történt kirendelését –
hozzájárulásával, eredeti ítélkezési tevékenysége
megtartása nélkül – 2022. július 1. napjától – 2022.
szeptember 30. napjáig meghosszabbítom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

265.E/2022. (VI. 28.) OBHE határozat
bírók Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (5) bekezdésének h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
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különszámában a 41.E/2022. (II.15.) OBHE számú
határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánítom.

268.E/2022. (VI. 30.) OBHE határozat
2022. július hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről

INDOKOLÁS
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. Varga Ritának, a Kaposvári Törvényszék
tanácselnökének 2022. július 1. napjától címzetes
táblabíró címet,
- dr. Nagy Patríciának, a Salgótarjáni Járásbíróság
elnökhelyettesének 2022. július 2. napjától címzetes
törvényszéki bíró címet adományozok.

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH)
elnökeként a 41.E/2022. (II.15.) OBHE számú
határozattal pályázatot írtam ki
az Egri
Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági
bírói álláshelyre akként, hogy a pályázat
benyújtásának határideje 2022. március 30. napja. A
pályázati felhívás a Bírósági Közlöny 2022. évi 1.
különszámában került közzétételre.
A pályázati kiírásra hét pályázat érkezett. A
pályázókat az Egri Törvényszék elnöke, ezt követően
a bírói tanács 2022. április 13. napján meghallgatta
és a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes
szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során
adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM
rendelet alapján rangsorolta.

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

269.E/2022. (VII. 1.) OBHE határozat
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bíró kijelöléséről

A Bjt. 16. §-a szerint a törvényszék elnöke a
pályázatokat felterjesztette az OBH elnökéhez
elbírálásra, melynek során az első helyre rangsorolt
pályázó bírói kinevezésére tett javaslatot.

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
Szekszárdi Törvényszék elnökének javaslatára –
dr. Bertaldó Andrást, a Szekszárdi Törvényszék
bíráját hozzájárulásával, 2022. július 1. napjától
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ítélkező bíróvá
kijelölöm.

A pályázati anyagokból megállapíthatóan az első
helyre rangsorolt pályázó a pályázatához nem a Bjt.
12. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott
körülményekre
vonatkozó
hatósági
erkölcsi
bizonyítványt csatolta, erre figyelemmel a
törvényszék elnöke hiánypótlásra hívta fel. A
pályázó a hiánypótlási felhívásra a jogszabálynak
megfelelő tartalmú, azonban a pályázati határidő
leteltét
követően
kelt
hatósági
erkölcsi
bizonyítványt csatolt, melyet a törvényszék elnöke
elfogadott.

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.

277.E/2022. (VII. 4.) OBHE számú határozat
az Egri Járásbíróságon egy büntető
ügyszakos járásbírósági bírói álláshelyre
kiírt pályázat eredménytelenné
nyilvánításáról

A Bjt. 12. § (1) bekezdése b) pontja alapján a bírói
álláshelyre pályázónak a pályázat benyújtásakor
hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell azt a
tényt, hogy a 4. § (2) bekezdés a)-f) pontjában
meghatározott körülmény vele szemben nem áll
fenn.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdése b)
pontjának bb) alpontjára figyelemmel az Egri
Járásbíróságon egy büntető ügyszakos járásbírósági
bírói álláshelyre a Bírósági Közlöny 2022. évi 1.

Jelen
pályázati
eljárás
kapcsán
az
volt
megállapítható, hogy a törvényszék elnöke a
jogszabályi előírással ellentétesen fogadta el a
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hiánypótlás eredményeként becsatolt, a pályázati
határidő leteltét követően kelt hatósági erkölcsi
bizonyítványt. A Bjt. 12. § (1) bekezdése alapján
ugyanis a pályázóknak a bírói kinevezés feltételeit a
„pályázat benyújtásakor” kell igazolniuk, melyre a
pályázati határidőn belül van lehetőségük. Ezen
jogszabályi kitétel a hatósági erkölcsi bizonyítvány
tekintetében akként érvényesül, hogy az okiratnak
legkésőbb a pályázati határidő lejártának napján
kell kelteződnie.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

A Kúria Elnökének döntése
A Kúria Elnöke kinevezte
dr. Dzsula Mariannát, a Kúria bíráját 2022. június 1.
napjától 2028. május 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra
a
Kúria
Polgári
Kollégiuma
kollégiumvezető-helyettesévé.

A pályázó a hiánypótlásként becsatolt okirattal a
pályázati határidőn túli időpontra vonatkozóan
igazolta a Bjt. 4. § (2) bekezdés a)-f) pontjában
szereplő körülményeket, mellyel a pályázati
határidő lényegében kitolódott a hatósági erkölcsi
bizonyítványban foglaltak tekintetében. Ezzel
szemben minden, a bírói kinevezéshez szükséges
további feltételnek (30. életév betöltése, magyar
állampolgárság stb.) nem vitásan legkésőbb a
pályázati határidő lejártakor kell teljesülnie. Ezen
követelmény alól nem kivételek a hatósági erkölcsi
bizonyítvány által igazolt tények sem.

A Fővárosi Ítélőtábla Elnökének döntése
A Fővárosi Ítélőtábla Elnöke kinevezte
dr. Szőke Máriát, a Fővárosi Ítélőtábla bíráját 2022.
július 1. napjától határozatlan időtartamra a
Fővárosi Ítélőtábla Közigazgatási Kollégiumának
tanácselnökévé.

Mindezekre figyelemmel a törvényszék elnöke
eljárási szabálysértést követett el azzal, hogy a
hiánypótlás eredményeként becsatolt hatósági
erkölcsi bizonyítványt elfogadta és a pályázatot nem
utasította el.

A Budapest Környéki Törvényszék
Elnökének döntései
A Budapest
kinevezte

Mivel az elbírálási folyamat későbbi szakaszában a
pályázat elutasítására, sem 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. Tekintettel arra, hogy a
bírói tanács a bírói kinevezési feltételeket nem
igazoló hiányos pályázatot is értékelte és a rangsor
megállapítása során figyelembe vette, az eljárási
hiba valamennyi pályázóra kihat, ez pedig
indokolttá teszi a pályázat Bjt. 20. § (1) bekezdése b)
pontjának bb) alpontja szerinti eredménytelenné
nyilvánítását.

Környéki

Törvényszék

Elnöke

dr. Albert Zoltánt, a Budapest Környéki Törvényszék
bíráját 2022. július 1. napjától határozatlan
időtartamra a Budapest Környéki Törvényszék
Közigazgatási Kollégiumának tanácselnökévé,
dr. Kispál Sándorné dr. Balogh Ágnest, a Budapest
Környéki Törvényszék csoportvezető bíráját 2022.
június 15. napjától 2028. június 14. napjáig terjedő
határozott időtartamra a Budapest Környéki
Törvényszék Gazdasági Kollégium Cégbírósági
Csoportjának csoportvezető bírójává.

A Fővárosi Törvényszék Elnökének döntése

A Bjt. 20. § (2) bekezdésére figyelemmel az új
pályázat
kiírása
iránt külön
határozatban
intézkedem.

A Fővárosi Törvényszék Elnöke kinevezte
dr. Gebe Zoltánt, a Budai Központi Kerületi Bíróság
csoportvezető bíráját 2022. július 15. napjától 2028.
július 14. napjáig terjedő határozott időtartamra a
Budai
Központi
Kerületi
Bíróság
Büntető
Csoportjának csoportvezető bírójává.

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól,
− hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre
jogosult a pályázó bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és
kezelje.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az
alábbi
érintett
bíróságra
vonatkozó
dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
− szervezeti és működési szabályzat,
− éves munkaterve és annak melléklete,
− a működési költségekre rendelkezésre álló
éves költségvetési juttatással kapcsolatos
irányszámok,
− a bíróságra vonatkozó, valamint az
országos ügyforgalmi és statisztikai
adatok,
− a bírósági és az országos engedélyezett,
tényleges bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámadatok,
− az elnök összbírói értekezletre készített
tájékoztatója.
Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az
adott bíróság honlapján elérhetők.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői
pályázatokra az e törvényben nem szabályozott
kérdésekben
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások
pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK EGYÉB
DÖNTÉSEI

A Debreceni Törvényszék Elnökének
döntése
A Debreceni Törvényszék elnöke a Berettyóújfalui
Járásbíróság elnökhelyettesi álláshelyének (53.
számú) betöltésére kiírt pályázatot a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény
132.
§
(2)
bekezdése
alapján
eredménytelenné nyilvánította.

PÁLYÁZATOK

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek
bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó
jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén,
valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői
tisztséget csak határozatlan időre kinevezett bíró
tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság
elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági
vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal
nevezhető ki. Ha az elnök és az elnökhelyettes
ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői
állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.
A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági
vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e
törvény
vagy
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem
rendelkezik. A pályázatot a pályázat kiírójához 3
példányban kell benyújtani.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott
pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével –
tartalmaznia kell:
− pályaművet, amely a pályázónak a
megpályázott tisztségtől függően a
bíróság, a kollégium, illetve a csoport
működésével kapcsolatos hosszú távú

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

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

3. A pályázat

4. A
pályázat
határideje

3.1.
A pályázatnak az álláshely megjelölése
mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes
indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos
elképzeléseit és annak rövid kifejtését, hogy a
pályázat nyerteseként miként tervezi ezek
megvalósítását.
3.2.
A pályázathoz csatolni kell:
3.2.1. a jelentkezési segédlapot, valamint
3.2.2. a jelentkezési segédlap mellékletében
felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat
kötelezően csatolni kell:
•
az önéletrajzot,
•
az igazolványképet (2 db),
•
az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
•
az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati
eredményt,
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
•
a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát,
•
a kinevezéshez szükséges tények és adatok
igazolását,
•
a pályázat elbírálása során értékelhető
adatokról és tényekről szóló okiratokat.
3.3.
Amennyiben
bíró
az
áthelyezése
érdekében nyújt be pályázatot, a 3.2.1. pontban
foglaltat, valamint a 3.2.2. pontban felsoroltak közül
az önéletrajzot, az igazolványképet (2 db) és a
pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és
tényekről szóló okiratokat kell csatolnia.
3.4.
A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési
segédlap” a kitöltési útmutatóval együtt az alábbi
linken
https://birosag.hu/biroipalyazatok/segedanyagok található.
3.5.
A bírósági személyi nyilvántartásban
szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges –
adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a
pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia.
Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a
pályázatában
hivatkozhat,
és
kérheti
a
nyilvántartásból való beszerzésüket, ha – a
jelentkezési segédlapon – a hozzájárulását adja,
hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.
3.6.
A pályázati rangsor felállítása során
kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és
igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok
pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáson
már nincs lehetőség.

benyújtásának

helye

és

4.1. A pályázatot
a) járásbíróságra kiírt pályázat esetén a
járásbíróság elnökéhez,
b) törvényszékre kiírt pályázat esetén a törvényszék
elnökéhez,
c) ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az ítélőtábla
elnökéhez,
d) a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria elnökéhez
kell benyújtani.
4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő
határidőben kell benyújtani.
5. A pályázatok elbírálása
5.1.
Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a
bíróság elnöke – a járásbíróság elnöke kivételével –
elutasítja. A hiányos – pótolható hiánnyal
rendelkező – pályázatot benyújtó pályázót pedig
rövid határidő tűzésével felhívja a hiányok
pótlására, ennek elmulasztása esetén – és a nem
pótolható hiánnyal rendelkező – pályázatot
elutasítja.
5.2.
A pályázati határidő leteltét – hiánypótlás
esetén a hiánypótlási eljárás lefolytatását – követő
15 napon belül a bírói tanács a pályázókat
meghallgatja. A pályázatokat a bírói tanács a Bjt. 14.
§ (4) bekezdése szerint rangsorolja. A rangsor
kialakításáról további tájékoztatást ad a bírói
álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól
és a pályázati rangsor kialakítása során adható
pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet.
5.3.
A bírói tanács a megállapított rangsort
megküldi a bíróság elnökének, aki a pályázati
rangsort javaslatával az OBH elnökének továbbítja.
5.4.
A pályázat elbírálója az OBH elnöke, vagy –
a Kúriára kiírt pályázat esetén – a Kúria elnöke. A
pályázati eljárás eredményeként az OBH elnöke
vagy a Kúria elnöke:
•
javaslatot tehet a köztársasági elnöknek
bírói kinevezésre,
•
a
pályázatot
eredménytelenné
nyilváníthatja.
Az OBH elnöke dönthet a bíró áthelyezéséről is.
5.5.
Az OBH elnöke a pályázat eredményéről –
a Kúriára kiírt pályázat kivételével – értesíti a
pályázattal érintett bíróság elnökét. A bíróság
elnöke a pályázókat a pályázat eredményéről
írásban tájékoztatja, egyidejűleg közli a pályázó
rangsorban elfoglalt helyét és pontszámát.
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Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiírt pályázatok

251.E/2022. (VI. 23.) OBHE határozat
a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

250.E/2022. (VI. 23.) OBHE határozat
a Debreceni Törvényszék elnökhelyettesi
állásának pályázati kiírásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Debreceni
Ítélőtábla Büntető Kollégiuma kollégiumvezetői
tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
büntető ügyszakos bírói gyakorlat és a büntetőjog
területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.

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

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésben
foglalt vezetői kinevezési feltételeknek,
kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján
hozzájárul a bírói értékelésére, vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak az OBH
elnöke általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A pályázat beérkezésének határideje:
2022. augusztus 30. napja 16.00 óra

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. szeptember 15. napja 16.00 óra

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

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

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

Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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252.E/2022. (VI.23.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma
kollégiumvezetői állásának pályázati
kiírásáról

253.E/2022. (VI. 23.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Mosonmagyaróvári
Járásbíróságon egy járásbírósági bírói
álláshelyre

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Fővárosi
Ítélőtábla Polgári Kollégiuma kollégiumvezetői
tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a kollégium működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről, és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent legalább 8 év
polgári ügyszakos bírói gyakorlat és a civilisztika
területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenység.

A Mosonmagyaróvári Járásbíróságon egy büntető
ügyszakos járásbírósági bírói (69. számú) álláshely
betöltésére a pályázatot kiírom.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2022. augusztus 30. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Mosonmagyaróvári Járásbíróság Elnöki Titkársága
(9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 4.)
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

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

271.E/2022. (VII. 4.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy
ítélőtáblai bírói álláshelyre
A Fővárosi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos
ítélőtáblai bírói (Büntető Kollégium 45. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban,
törvényszéki szinten szerzett bírói gyakorlatnak van
jelentősége.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. szeptember 15. napja 16.00 óra

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. szeptember 20. napja

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

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Irodája (1027 Budapest,
Fekete Sas utca 3.)
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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272.E/2022. (VII. 4.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy
ítélőtáblai bírói álláshelyre

274.E/2022. (VII. 4.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy
ítélőtáblai bírói álláshelyre

A Fővárosi Ítélőtáblán egy büntető ügyszakos
ítélőtáblai bírói (Büntető Kollégium 71. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Ítélőtáblán egy gazdasági ügyszakos
ítélőtáblai bírói (Polgári Kollégium 77. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban,
törvényszéki szinten szerzett bírói gyakorlatnak van
jelentősége.

A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban,
törvényszéki szinten szerzett bírói gyakorlatnak van
jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. szeptember 20. napja

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. szeptember 20. napja

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Irodája (1027 Budapest,
Fekete Sas utca 3.)

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Irodája (1027 Budapest,
Fekete Sas utca 3.)

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

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

273.E/2022. (VII. 4.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy
ítélőtáblai bírói álláshelyre

275.E/2022. (VII. 4.) OBHE határozat
pályázati kiírás a Fővárosi Ítélőtáblán egy
ítélőtáblai bírói álláshelyre

A Fővárosi Ítélőtáblán egy polgári ügyszakos
ítélőtáblai bírói (Polgári Kollégium 35. számú)
álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A Fővárosi Ítélőtáblán egy közigazgatási ügyszakos
ítélőtáblai bírói (Közigazgatási Kollégium 107.
számú) álláshely betöltésére a pályázatot kiírom.

A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban,
törvényszéki szinten szerzett bírói gyakorlatnak van
jelentősége.

A pályázat elbírálásánál az adott ügyszakban,
törvényszéki szinten szerzett bírói gyakorlatnak van
jelentősége.

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

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. szeptember 20. napja

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. szeptember 20. napja

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Irodája (1027 Budapest,
Fekete Sas utca 3.)

A pályázat benyújtásának helye:
Fővárosi Ítélőtábla Elnöki Irodája (1027 Budapest,
Fekete Sas utca 3.)

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

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

26

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2022/6. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

276.E/2022. (VII. 4.) OBHE határozat
bírói álláshely betöltésére irányuló
pályázat kiírásáról szóló döntés
elhalasztásáról

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges 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.

A Fővárosi Ítélőtábla 108. számú közigazgatási
ügyszakos ítélőtáblai bírói álláshely betöltésére
irányuló pályázat kiírásáról szóló döntésemet 2022.
október 20. napjáig elhalasztom.
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

278.E/2022. (VII. 4.) OBHE határozat
pályázati kiírás az Egri Járásbíróságon egy
járásbírósági bírói álláshelyre

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

Az Egri Járásbíróságon egy büntető ügyszakos
járásbírósági bírói (40. számú) álláshely betöltésére
a pályázatot kiírom.

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 bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2022. augusztus 30. napja.
A pályázat benyújtásának helye:
Egri Járásbíróság Elnöki Titkársága (3300 Eger,
Barkóczy utca 3.)
Dr. Senyei György s.k.
az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Budapest Környéki Törvényszék
elnöke által kiírt pályázat

Pályázat a Budapest Környéki Törvényszék
Gazdasági Kollégium Civil szervezetek
ügyeiben eljáró Nemperes Csoport
csoportvezetői (80. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. augusztus 30.
A pályázat beadásának helye:

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
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Budapest Környéki Törvényszék Elnöki Titkársága
(1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)

− 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 Debreceni Törvényszék elnöke
által kiírt pályázat

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. szeptember 5.

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.
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 Fővárosi Törvényszék elnöke által
kiírt pályázat

Pályázat a Pesti Központi Kerületi Bíróság
elnöki (270. 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 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 jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal
érintett bírósági szervezeti egység működésével
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kapcsolatos hosszú távú terveket
megvalósításának ütemezését.

és

azok

−
−

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

−

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
Az önéletrajzában térjen ki az igazgatási szabályzat
18. § (2) bekezdésében rögzített körülményekre:
igazgatási vezetői tapasztalat,
bírói gyakorlat,
bíró munkája vizsgálatának eredménye,
a központi és helyi igazgatási feladatokban
való részvétel,
a kollégium működését segítő tevékenység,
a kollégiumvezető munkáját támogató
elképzelésekről, különösen a képzés, a
jogszabályalkotás, a szabályzatalkotás és a
módosítás tárgykörében.
Önéletrajzában térjen ki továbbá, hogy milyen
módon kívánja megszervezni a tanács működését,
az ügyek tanácstagok közötti szétosztását.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. szeptember 15.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Irodája
Budapest, Markó utca 27. II. emelet 16.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. szeptember 2.
(1055
A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkársága (4400
Nyíregyháza, Bocskai utca 2.)

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
által kiírt pályázatok

Pályázat a Kisvárdai Járásbíróság elnöki
(43. számú) álláshelyének betöltésére

Pályázat a Nyíregyházi Törvényszék
büntető ügyszakos tanácselnöki (7. számú)
álláshelyének betöltésére
Bírósági vezetői tisztséget
kinevezett bíró tölthet be.

határozatlan

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 határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának van jelentősége.

időre

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
a
vezetői
kinevezési
− megfelel-e
feltételeknek,
− kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló

A pályázat elbírálásánál – a pályázatban
foglaltakon túl – a tényleges működési gyakorlat
tartamának van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
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2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt
összeférhetetlenségi ok,
hozzájárul a bírói értékelésének és
vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak
a
kinevezésre
jogosult
általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat 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.

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 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. szeptember 30.
A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkársága (4400
Nyíregyháza, Bocskai utca 2.)

Pályázat a Nyíregyházi Járásbíróság
büntető ügyszakos (szabálysértési)
csoportvezetői (49. számú) álláshelyének
betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. szeptember 30.
A pályázat beadásának helye:
Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Titkársága (4400
Nyíregyháza, Bocskai utca 2.)

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
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A Székesfehérvári Törvényszék
elnöke által kiírt pályázat

−
−
−
−
−

Pályázat a Székesfehérvári Törvényszék
Polgári, Gazdasági és Munkaügyi
Kollégiuma kollégiumvezető-helyettesi (5.
számú) álláshelyének betöltésére

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

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. július 27.
A pályázat beadásának helye:
Székesfehérvári Törvényszék Elnöki Iroda (8000
Székesfehérvár, Dózsa György út 1.)

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

A 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 az Esztergomi Járásbíróság elnöki
(29. 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 és a korábban szerzett
igazgatási tapasztalatnak 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:
időszerűsége
és
− ítélkezés
megalapozottsága
(az
időszerűség
javítása),

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.

EGYÉB PÁLYÁZATOK
Bírósági fogalmazói pályázatok
A bíróságok felvételt hirdetnek bírósági
fogalmazói álláshelyekre.
2022. II. félévben az alábbi álláshelyek kerülnek
meghirdetésre:

Fővárosi Törvényszék
Budapest Környéki
Törvényszék
Debreceni
Törvényszék

6

Dabasi
Járásbíróság

1

Érdi Járásbíróság

1

Debreceni
Járásbíróság

3
1

Gyöngyösi
Járásbíróság

1

Győri
Járásbíróság

2

Gyulai
Járásbíróság

1

Békéscsabai
Járásbíróság

1

Kaposvári
Járásbíróság

2

Siófoki
Járásbíróság

1

törvényszék

1

Kecskeméti
Járásbíróság

1

Kalocsai
Járásbíróság

1

Miskolci
Járásbíróság

1

Szikszói
Járásbíróság

1

Nyíregyházi
Törvényszék

törvényszék

1

Pécsi Törvényszék

Pécsi
Járásbíróság

1

Székesfehérvári
Törvényszék

Székesfehérvári
Járásbíróság

2

Szolnoki
Járásbíróság

2

Kunszentmárto
ni Járásbíróság

1

Veszprémi
Járásbíróság

1

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. szeptember 30.
A pályázat beadásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki
Tatabánya, Komáromi út 4.)

Győri Törvényszék

(2800
Gyulai Törvényszék

Kaposvári
Törvényszék

Kecskeméti
Törvényszék

Miskolci Törvényszék

Szolnoki Törvényszék
Veszprémi
Törvényszék
Összesen
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törvényszék

Hatvani
Járásbíróság

Egri Törvényszék

Iroda

Álláshelyek
száma

Bíróság
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A pályázatok beérkezésének határideje:
2022. augusztus 29. napja 16.30 óra.

•

Írásbeli versenyvizsga időpontja:
2022. szeptember 12. napja.

a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét
(a https://birosag.hu/birosagi-fogalmazoipalyazatok linkről letölthető)

•
•
•

motivációs levelet
a pályázó önéletrajzát

•

a kiállításától számított kilencven napnál
nem
régebbi
hatósági
erkölcsi
bizonyítványt, ennek hiányában a hatósági
erkölcsi
bizonyítvány
kiállításának
kezdeményezését tanúsító okiratot.

Szóbeli versenyvizsga időpontja:
2022. szeptember 26. napja.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2022. október 31. napja.
Az állások betöltésének időpontja:
2022. november 14. napja.
A pályázatok benyújtásának helye:
Országos Bírósági Hivatal
Postai úton: 1363 Budapest, Pf.: 24.
Személyesen: 1055 Budapest, Markó u. 9.

a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
ennek
hiányában
az
abszolutóriumot vagy az államvizsgát
megelőző
utolsó
félév
eredményes
befejezését tanúsító egyetemi igazolást

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a más
törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11.§ (4)
és (5) bekezdését kell megjelölni, a kizárólag a
büntetlen előéletet igazoló bizonyítvány nem
fogadható el. A „Hatósági erkölcsi bizonyítvány
kiállítása iránti kérőlap”-on a bizonyítvány
címzettjeként a pályázó helyett az Országos Bírósági
Hivatal is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B. §ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi
rendelkezések alapján jogosult az adatok
kezelésére.

1 példányban postai úton vagy személyesen igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói
jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával kell benyújtani olyan időben, hogy az legkésőbb
a pályázati határidő utolsó napján megérkezzen.
A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14.
§ (6) bekezdése alapján nyilvános pályázat útján
kell betölteni, kivéve, ha az állás betöltésére az
Iasz. 17. § (3) bekezdésének alkalmazásával már
kinevezett bírósági fogalmazó áthelyezésével
kerül sor.
A
bírósági
fogalmazói
állásokra
azok
a
cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak,
akik
legkésőbb
a
szóbeli
versenyvizsga
időpontjában egyetemi állam- és jogtudományi
diplomával
rendelkeznek,
és
hatósági
bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz.
11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott
körülmény velük szemben nem áll fenn.

A pályázathoz – amennyiben a pályázó
többletpontokat kíván elérni – csatolni kell:
•
az egyetemi szabályzatban kötelezően
előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő
eltöltéséről a bíróság elnöke által aláírt és
lepecsételt igazolást
•
a bíróságon eltöltött egyéb szakmai
gyakorlatról az adott bíróság elnöke által
aláírt és lepecsételt igazolást
•
a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt
és
lepecsételt
igazolást
bírósági
ügyintézőként
igazságügyi
szolgálati
jogviszonyban töltött idejéről
•
a diploma mellékletének közjegyző által
hitelesített másolatát, amennyiben a
diploma „summa cum laude” („praeclare”)
vagy „cum laude” minősítése abban
szerepel
•
a kiküldő egyetem által kiállított magyar
nyelvű
igazolást
a
jogi
egyetemi
tanulmányok
folytatásához
kötődő,
minimum 2 hónap időtartamú külföldi
tanulmányútról

A pályázó a kiírt álláshelyet a jelentkezési lap és
mellékletei benyújtásával pályázhatja meg. A
motivációs levél terjedelme legfeljebb kettő – 12-es
betűmérettel, géppel írott – A/4-es oldal lehet.
A pályázathoz a benyújtással egyidejűleg csatolni
kell:
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az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést vagy
különdíjat igazoló okirat másolatát
nemzetközi vagy bíróság által országos
nevezési
lehetőséggel
meghirdetett
perbeszédversenyen elért 1., 2., 3.
helyezést vagy különdíjat igazoló okirat
másolatát
nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát.

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz.
rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok és
az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló
szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás
rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a pályázó az Országos Bírósági Hivatal
által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2.
vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjat kapott,
elegendő e tényre a jelentkezési lap megfelelő
rovatának kitöltése útján hivatkoznia, okiratának
másolatát csatolnia nem kell.

Csóti Katalinnak, a Szegedi Törvényszék fizikai
dolgozójának a BA 188842 számú igazságügyi
alkalmazotti,
dr. Czibere Ildikónak, a Nagykátai Járásbíróság
bírósági titkárának a BC 605399 számú igazságügyi
alkalmazotti,
Hustya
Tímeának,
a
Fővárosi
Törvényszék
tisztviselőjének a BA 195756 számú igazságügyi
alkalmazotti,
dr. Juhász-Mile Rékának, a Szolnoki Járásbíróság
bírósági titkárának a BA 184382 számú igazságügyi
alkalmazotti igazolványa elveszett.

•
•

•

KÖZLEMÉNYEK
Bírósági igazolványok érvénytelenítése

Személyesen vagy postai úton legkésőbb a központi
szóbeli versenyvizsga időpontjában is érvényesen
benyújtható
•
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolata
•
a kiállításától számított 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és
•
amennyiben a pályázó a pályázati határidő
lejártát követően szerez jogosultságot
többletpontra, az ezt igazoló dokumentum
úgy, hogy az legkésőbb a szóbeli vizsga
megkezdésének időpontjáig rendelkezésre álljon.

Punyi Sebestyén Péter, a Fővárosi Törvényszék fizikai
dolgozója, szolgálati jogviszonya megszűnésekor a
BA 187363 számú igazságügyi alkalmazotti
igazolványát nem adta le.
Az igazolványok érvénytelenek.

Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván
pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie
ezek sorrendjét.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott
pályázat
érvénytelen,
ebben
az
esetben
versenyvizsga nem tehető.
A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám
egymagában nem elegendő és nem egyedüli
feltétele a fogalmazói kinevezésnek.
A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a
pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók
joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször
módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet
rendelkezéseiből és – a https://birosag.hu
weboldalon is megtalálható - a bírósági fogalmazók
felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016.
(II.29.) OBH utasításból tájékozódhatnak.
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