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határozata

(javaslat)

az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztásáról
1. Az Országgyűlés az Alaptörvény 25. cikk (6) bekezdése alapján

dr. Senyei György Barnát

az Országos Bírósági Hivatal elnökévé megválasztja.

2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Budapest, 2019. december 6.
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Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoztatom, hogy az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés;) pontja és a 25. cikk (6) bekezdése alapján a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény rendelkezéseire figyelemmel
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke személyére az alábbi javaslatot teszem.

Tisztelt Országgyűlés!

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés j) pontja és a 25. cikk (6) bekezdése alapján - a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CL"Xl. törvény rendelkezéseire figyelemmel az Országos
Bírósági Hivatal elnökének

dr. Senyei György Barna

határozatlan időre kinevezett bírót javaslom.

Budapest, 2019. december ,,
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Szakmai Önéletrajz
Név:

dr. Senyei Ciyiirgy Barna

1. Munkahely:

1 ővárosi Ítélötábla
polgári- gazdasági ügyszak megbízott tanácselnök
bank- és hitclviszonyokkal kapcsolatos peres és nemperes eljárások.
korábban felszámolás és kapcsolódó perek
egyetem
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
summa cum laude
1993.
jeles
1995.

2. Beosztás:

3. Végzettség:
3.1. jogász
a diploma minősítése:
megszerzésének éve:
a jogi szakvizsga minősítése:
megszerzésének éve:
3.2.Szakjogász diploma:
szak:
diploma minősítése:
megszerzésének éve:

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
külkereskedelmi szakjogász
1996.

4. Tudományos fokozat:
5. Korábbi munkahelyek:

Miskolci 2. Számú Ügyvédi Iroda, ügyvédjelölt
1993. március 25. - 1995. szeptember 30.

6. Egyéb joggyakorlat: 7. Beosztások:

bírósági titkár: 1995. október 1. -- 1996. szeptember 30.
Miskolci Városi Bíróság;
bíró: 1996. október 1. - 2004. január 31.
Miskolci Városi Bíróság;
megyei bíró: 2004. február 1. - 2012. október 31.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság;
ítélőtáblai bíró: 2012. november l-től kezdődően
mb tanácselnök 2016. szeptember 1.
(Fővárosi Ítélőtábla)

8. Bíróvizsgálatok:

Két alkalommal volt bíróvizsgálatom: 2003. és 2010. évben,
mindkétszer kiváló minősítést kaptam.

9. Szakmai tevékenységek,
tagságok:

10. Egyéb szakmai
tevékenység:

11. Oktatási tevékenység:

2015. évtől a Fővárosi Ítélötábla Bírói Tanács tagja vagyok és egyben
a Bírói Tanács Elnöke.
A Fogalmazófelvételi Bizottság tagja voltam.
A Szakvizsgabizottság tagja vagyok.
Az európai jogi szaktanácsadó bírák egyesületének tagja vagyok.
Az európai jogi szaktanácsadói tevékenységben a kezdetektől részt
veszek.
2016. december 20. napjától az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat
koordinátor-helyettese vagyok.
- 2013. május 30. frontális előadás a MIA-n a Cstv. 33/A. §-ával
kapcsolatos bírói gyakorlatról
- 2014. év október 9. előadást a Szlovák Bíróképző Akadémián.

( imscnicbcn tartottam angol nyelven a hatályba lépett új magyar l'tk.-níl.
- 20 l-l. é, rw, emberében előadást tartottam a \llA-n a s/lT1i1dések

érvénytelenségéről.
- 2016. év január 22.: ci, il és egyéb cégnek nem minősülő S/lT\ ezerek
szakmai konferencián előadás. helyszín: Ml A.
- 2016. é\' április 7. napja: bírói hivatásra fclkcszitő képzés bírosági
titkároknak. csoportvezető. l lclyszin: f\11 :\.
- 2016. év május _,. napja: nemzetközi érintettségű polgári peres ügyszakban
eljáró bírók képzése .joghatóság, perfüggőség" előadás. 1 Ielyszin:
MIA.
- 2016. év május _, 1. a szerződések érvénytelensége egész napos képzés a
Szolnoki Törvényszéken.
- 2016. év szeptember 12. napja: előadás tartása az LJ LB gyakorlatáról a
Fővárosi Ítélőtáblán megtartott szakmai napon.
- 2016. év szeptember 26. napja: polgári jogi szakmai napok keretében
előadás tartása a MIA-n. a szerződések érvénytelenségéről.
- 2017. évben a képzők képzésén előadó voltam a perrend külföldi elemet
tartalmazó különös részéről.
- 201 7. évben az új Pp. képzés során három témakörben kaptam
előadói megbízást a Fővárosi régióban szervezett oktatás keretében.
12. Publikációk:
társszerzője voltam az elektronikus formában elérhető joghatósági kézikönyv című
műnek, továbbá részben társszerzője. részben pedig munkacsoport vezetője voltam az Emberi Jogok Európai
Bíróságának kommenteléssel kapcsolatos ítéletét ismertető publikációnak.
13. Nyelvismeret:

Középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezem.

14. Számítástechnikai ismeret: átlagos
15. Külföldi tanulmányutakon a kezdetektől részt veszek, így I 998-ban Stockholmban vettem részt az európai
jog alapjaival kapcsolatos szemináriumon. 1999-bcn Tricrbcn kéthetes tanulmányúton vettem részt a bírói
akadémián.
Az utóbbi évek jelentős tanulmányútjai közé sorolom az EJTN program keretében Romániában eltöltött
kéthetes szakmai utat. továbbá delegációvezető voltam a 2015. év június lü-től 12-ig Jürmalában tartott. az
Európai Unió Bíróságának esetjoga a civil jog területén című zárókonferencián.
2017. szeptember 19-töl 21-ig Bukarestben részt vettem a szellemi alkotások joga körében az EJTN által
szervezett konferencián. 2019. évben Valenciában vettem részt a versenyjogról szervezett szemináriumon.
16. Belföldi konferenciák. szemináriumok: 2017. év júniusában Kecskeméten részt vehettem a bírói
munkateher méréssel kapcsolatos kibővített munkacsoport ülésen, továbbá részt vettem az Európai Jogi
Szaktanácsadói Hálózat és az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesülete által szervezett valamennyi
képzésen. mindkét szervezésben előadóként is részt vettem.
17. Szakmai érdeklődés: A perrcnd aktuális problémái, az eljárás optimalizálásának lehetőségei az adott
eljárásjogi környezetben, az európai jog eljárásjogi vonatkozásai. az EJEB közvetlen és közvetett hatása a
hazai ítélkezésre.
/

Budapest. 2019. december 2.
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