
 

 

373.E/2020. (X.1.) OBHE számú határozat 

 

A Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettesi álláshelyére kiírt pályázat eredménytelenné 

nyilvánításáról 

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 133. § (1) 

bekezdésére figyelemmel a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettesi álláshelyére a Bírósági Közlöny 

2020/1-2. számában a 77.E/2020. (II.21.) OBHE határozattal kiírt pályázatot eredménytelenné 

nyilvánítom. 

INDOKOLÁS 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettesi álláshelyére a 

77.E/2020. (II.21.) OBHE számú határozatával pályázatot írt ki és a pályázati felhívást a 

Bírósági Közlöny 2020/1-2. számában közzétette. 

 

A pályázatra egy pályázó nyújtott be pályaművet 2020. március 30. napján. A pályázóról a 

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

131. § b) pontja alapján a Pécsi Ítélőtábla összbírói értekezlete 2020. június 11. napján – titkos 

szavazás útján – véleményt nyilvánított és a pályázót támogatta. Az OBH elnöke a pályázót 

2020. szeptember 1. napján a Bszi. 132. § (1) bekezdésére figyelemmel meghallgatta. 

 

A fentiekből megállapítható, hogy a pályázat benyújtása óta fél év, a véleménynyilvánító 

összbírói értekezlet megtartása óta pedig csaknem négy hónap telt el. Ezen időmúlás azonban 

nem a pályázat elbírálásában résztvevő szerveknek vagy személyeknek róható fel, ahhoz 

objektív okok, jelesül a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet és a 

veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) 

Korm. rendelet előírásai vezettek. E rendelet 11. § (2) bekezdése ugyanis akként rendelkezett, 

hogy amennyiben a veszélyhelyzet ideje alatt a folyamatban lévő vezetői álláspályázati 

eljárások lefolytatása nem lehetséges, a soron következő eljárási cselekményt a veszélyhelyzet 

megszűnését követően kell megtenni. E főszabálytól csupán 2020. június 1-ei hatállyal engedett 

eltérést a rendelet 12. §-a akként, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az összbírói értekezletek 

megtarthatóvá váltak.  

 

A bírósági vezetői kinevezés – a határozatlan időre kinevezett tanácselnök kivételével – a Bszi. 

127. § (1) bekezdése alapján hat évre szól. A jelen eljárásban érintett pályázó – a Bszi. 138. § 

b) pontjában, illetve a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

90. § h) pontjában tételezett objektív okból – ezen hat éves ciklusnak csupán a töredékét tudná 

kitölteni. 

 

Mindezek alapján a Bszi. 133. § (1) bekezdésére figyelemmel a pályázatot eredménytelenné 

nyilvánítottam és egyidejűleg – külön határozatban – intézkedtem a pályázat ismételt kiírása 

iránt.  

 

A fentebb részletezett, objektív okokra visszavezethető időmúlás folytán ugyanis a pályázó 

kinevezése esetén általa kitölthető bírósági vezetői ciklus a pályázat kiírásának időpontjához 

képest további hét hónappal rövidülne. Amennyiben a jelen eljárásban érintett pályázó 

ismételten pályázatot nyújt be, az arról való véleménynyilvánítás során lesz a Pécsi Ítélőtábla 

összbírói értekezlete abban a helyzetben, hogy eldöntse, kívánja-e támogatni az adott pályázót 

az objektív okoknál fogva jelentősen lerövidült vezetői ciklusra is figyelemmel. 
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