
A Kaposvári Törvényszék elnöke 

pályázatot hirdet 

a Barcsi Járásbíróság elnöki álláshelyének (35.számú) betöltésére. 

 

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezettbíró tölthet be. 

 

A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl a tényleges bírói működési gyakorlat 

tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége. 

 

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy 

− megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 

− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 

CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok, 

− hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre 

jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez. 

 

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét. 

 

A pályaműnek tartalmaznia kell a Barcsi Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú 

terveket és azok megvalósításának ütemezését. Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy 

azok megfeleljenek − az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a bírósági szervezet számára 

meghatározott stratégiai céloknak, − az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Kaposvári 

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: 

- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága (az időszerűségjavítása), 

- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás, 

- tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás, 

- bírósági integritás, 

- bírósághoz való hozzáférés, 

- képzés. 

 



A pályázat beérkezésének határideje: 

2018. szeptember 20. napja. 

 

A pályázat beadásának helye: 

Kaposvári Törvényszék Elnöki Titkársága (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.). 

 

 

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó 

általános pályázati tudnivalók 

 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az ítélőtáblák, valamint a törvényszékek 

elnökeinek bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó jogköre a bíróságok 

szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén, valamint 

a 130. § (2) bekezdésén alapul. 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 

127. § (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan időre kinevezett 

bíró tölthet be. 

 

A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon 

bírósági vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az elnök és az 

elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két alkalommal betöltötte, ugyanarra a 

bírósági vezetői állásra az Országos Bírói Tanács előzetes hozzájárulásával nevezhető ki. 

 

A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e 

törvény vagy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik. 

A pályázatot a pályázat kiírójához 3 példányban kell benyújtani. 

 

E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével – 

tartalmaznia kell: 

- pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a kollégium, 

illetve a csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának 

ütemezéséről szól, 



- hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői 

vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje. 

 

A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az alábbi érintett bíróságra vonatkozó 

dokumentumokat és iratokat ismerheti meg: 

- szervezeti és működési szabályzat, 

- éves munkaterve és annak melléklete, 

- a működési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos 

irányszámok, 

- a 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. 


