
 

VÉGREHAJTÓJELÖLTI PÁLYÁZAT 

a Kaposvári   Törvényszék elnöke pályázatot hirdet 

a Kaposvári Törvényszék területén egy törvényszéki végrehajtójelölti állás   

           betöltésére 

 

Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 

törvény (továbbiakban: Vht.) 257. § (1)-(2) bekezdése folytán alkalmazott 241. § 

(2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek. 

 

A pályázónak - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 

1997. évi LXIII. törvény (továbbiakban:Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel - hatósági 

erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör 

ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében foglalt kizáró 

körülmény nem áll fenn.  

 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon 

az adattovábbítás címzettjeként a pályázattal érintett törvényszéket kell 

megjelölni, amely az Iasz. 37/B § (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok 

kezelésére. 

 

A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. 

(X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint: 

- a Vht. 241. § (2) bekezdésében foglalt kinevezési feltételek fennállását igazoló 

okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát, 

- a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét is tartalmazó 

részletes szakmai önéletrajzot,  

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy igazolást a 

hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről, 

- vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés 

esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot, 

- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot. 
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A pályázat elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a 2. 

számú melléklet szerint történik. 

 

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik. 

 

A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük. A 

hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja. 

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 

2015. május 20. napjának  16 órája  

 

A pályázat beadásának helye: 

Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkárság  ( 7400  Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. ). 
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Országos Bírósági Hivatal Elnöke  

Dr. Handó Tünde Úrhölgy  

 

Budapest  

 

Tisztelt Elnök Asszony !  

 

A Kaposvári Törvényszék egy törvényszéki végrehajtói állásának 

betöltésére a Bírósági Közlöny 2015/1. számában kiírt pályázat eredménytelen 

lett, erre tekintettel a Kaposvári Törvényszék területén egy törvényszéki 

végrehajtójelölti állás betöltése érdekében  kérem, hogy a mellékelt felhívás 

alapján,  a pályázatot szíveskedjen kiírni.   

 

 Kaposvár, 2015. április 2. napján  

 

 

   Tisztelettel :  

 

 

       Dr. Hajnal Éva  

            a Kaposvári Törvényszék elnöke  


