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1. Bevezetés 

 

Egy szervezet életében elengedhetetlen fontossággal bírnak az emberi erőforrások akár 

verseny-, akár közszférában tevékenykedő szervezetről beszélünk. Az ember állítja fel, 

irányítja, működteti őket, nem véletlen tehát, hogy az embert - mint a munkaerő és tudás 

szolgáltatóját - a közgazdaságtan termelési tényezőként tartja számon a tőke, természeti 

tényező és a vállalkozó mellett.  

 

A szervezet működtetéséhez szükséges munkaerőt azonban meg kell szerezni, melyhez 

toborzási és kiválasztási folyamatok társulnak. Az emberi erőforrás beszerzésével 

kapcsolatban számos kérdés merül fel, melyek kezelése jelentősen eltérhet a verseny-, 

illetve a közszférában. Ilyen kérdések például, hogy kiknek, illetve milyen szervezeti 

egység hatáskörébe tartozzanak az egyes munkaerő beszerzési feladatok, hogy milyen 

forrásból, hogyan, milyen kiválasztási módszerrel valósuljon meg a munkaerő beszerzés. 

 

A szakirodalomban általában a versenyszférában alkalmazott megoldásokról írnak, 

melyben jól elkülönült HR szervezeti egység, viszonylag szabadon felel ezen 

tevékenységért. Természetesen ezek a megoldások megtalálhatók a közszférában is, 

azonban vannak olyan szervek, ahol egészen sajátos módja alakult ki az egyes 

beosztásokba tartozó munkaerő felvételének. Szakdolgozatomban ezeket az emberi 

erőforrás toborzására és kiválasztására vonatkozó sajátosságokat szeretném bemutatni egy 

közszférában tevékenykedő szervezeten - a Miskolci Járásbíróságon - keresztül. 

 

Szakdolgozatomban először is áttekintem: 

 

 az emberi erőforrásra vonatkozó szakirodalmat kezdve az alapfogalmakkal, 

valamint az ember, mint termelési tényező jellemzőivel, sajátosságaival 

 

 a hagyományosan vett emberi erőforrás menedzsment miben létét, fejlődési 

szakaszait azért, hogy tudjuk milyen szinten áll ma a humán erőforrás kezelésének 

módszertana 

 

 a toborzási tevékenység fő kérdésköreit, forrásait, módszereit 
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 a kiválasztásban alkalmazható módszereket az interjú típusokra és stratégiákra, 

valamint a kiválasztási folyamatba bevonható tesztekre koncentrálva 

 

A későbbiekben röviden bemutatom a magyar igazságügyi szervezetek tevékenységi körét, 

hierarchiáját, elhelyezve benne a Miskolci Járásbíróságot, ezek után pedig rátérek a 

Miskolci Járásbíróság bemutatására, toborzási és kiválasztási folyamataira, azok 

sajátosságaira, eltéréseire az egyes beosztások között. Látni fogjuk a munkaerő beszerzési 

megoldások alkalmazhatóságának korlátozottságát, behatároltságát.  

Részletesen kitérek a meghallgatások interjú stratégiájának kérdéskörére, amely talán a 

legkevésbé lehatárolt kérdéskör a járásbírósági alkalmazottak kiválasztásában. A 

járásbíróság elnökét személyesen kérdezem interjú stratégiájáról, mely alapján felvázolom 

az önértékelésén alapuló stratégiai profilját, azt kérdőív alkalmazásával összevetem az 

általa meghallgatott alkalmazottak válaszaival. A kérdőív segítségével megvizsgálom az 

érvényesülő stratégiákat az egyes pozíciókra történő meghallgatások esetében külön-külön.  

Végezetül javaslatokat teszek a toborzási- kiválasztási funkció javítására, valamint a 

meghallgatók számára a meghallgatásokkal kapcsolatban. 
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2. Az ember, mint termelési tényező 

 

2.1. Alapfogalmak 

 

Az ember gazdasági szempontból történő vizsgálata során több fogalom is előtérbe 

kerülhet, melyeket gyakran összekevernek. A leggyakrabban alkalmazott fogalom az 

emberi erőforrás, azonban szintén fontos fogalmak az emberi tőke és az emberi tényező, 

melyeket elhatárolni szükséges a tartalmi különbségek miatt. Az alábbiakban ezeket a 

fogalmakat ismertetem.  

 

Emberi tőke 

 

Az emberi tőke magába foglalja mindazon ismeretet és tudást, amelyet az egyén 

felhalmozott annak érdekében, hogy jobb minőségben vagy nagyobb mennyiségben legyen 

képes termék előállításra, szolgáltatásnyújtásra, ezáltal értékesebb munkaerő legyen a 

munkaerő piacon, amely egyenes út a nagyobb pénzjövedelem megszerzésére. (Dr. Tóthné 

dr. Sikora, 2004.) 

 

Az emberi tőke (más néven szellemi tőke) fejlesztése az egyén számára mint egy 

befektetés valósul meg, hiszen pénzt, időt és energiát fektet bele, amiért cserébe 

hozamként elvárja a nagyobb keresetet és a magasabb életszínvonalat. (Dr. Tóthné dr. 

Sikora, 2004.) A munkavégzés helyetti tanulmányok időtartama alatt az egyén meg nem 

termelt jövedelme felfogható egyfajta opportunity cost-ként, aminek megtérülése szintén 

elvárt.   

 

Emberi erőforrás 

 

Az emberi erőforrást gyakran helytelenül az emberi tőke szinonimájaként használják. Az 

emberi erőforrás ugyanis egy tágabb fogalom, amely az emberi tőkén felül magába foglalja 

az egyén örökölt képességeit, valamint azon társadalmi tényezőket is, amelyek az egyén 

adottságait befolyásolták. (Dr. Tóthné dr. Sikora, 2004.) Ez az a kategória, amelyre az 

emberi erőforrás menedzsment koncentrál, tehát nem csupán az egyén megszerzett 

ismereteire, tudására, hanem annak személyiségére, képességeire és adottságaira is. 
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Emberi tényező 

 

Az emberi tényező fogalma még tágabban értelmezi az embert. A tudáson, személyiségen, 

adottságokon túl társadalmi és gazdasági szempontból is vizsgálja azt. Társadalmi 

szemszögből az ember a normák, érték- és kapcsolatrendszerek, szerepek és 

viselkedésformák megtestesítője. Gazdasági szemszögből a termelés, fogyasztás, 

beruházás megvalósítója, ezáltal egy komplex tényező. (Dr. Tóthné dr. Sikora, 2004.) 

 

2.2 Az ember jellemzői 

 

A termelési tényezők közül az ember a legkülönlegesebb erőforrás, amelynek különleges 

sajátosságai vannak: 

 Önálló akarata van, döntésekre képes 

 Érzelmekkel, motivációkkal, kedélyállapottal rendelkezik, amely kihat a 

munkavégzésére, ezáltal teljesítménye ingadozó 

 Felhasználása során nincs mennyiségi változás 

 Sokszínű: vannak ugyan különböző személyiségjegyek, tulajdonságok, amely 

alapján csoportosíthatjuk az embereket, de alapjában véve minden ember 

különböző 

 Innovatív és kreatív: képes új ötleteket kitalálni 

 Fejleszthető 

 

Az ember mondható a legváltozékonyabb és legsokoldalúbb tényezőnek, amely a 

vállalatoknál megtalálható. A változékonyság pozitív, viszont egyben rizikófaktor is, mivel 

a rosszul felmért képességekkel rendelkező emberek alkalmazása nagy károkat képes 

okozni a vállalatok eredményességében. A fent említett jellemzők alapján érthető, hogy 

milyen nehéz megtalálni a megfelelő embereket, a megfelelő munkaerőt. Toborzási 

szempontból a legfontosabb az önálló akarat, amire hatni kell annak érdekében, hogy minél 

több ember akarjon a szervezethez jelentkezni. Kiválasztási aspektusból a sokszínűség a fő 

jellemző, melyet szűrni szükséges a kívánt tulajdonságok meglétére koncentrálva.  
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3. A humán erőforrás menedzsment 

 

3.1. Fogalma és funkciói 

 

A toborzási-, kiválasztási rendszerek a humán erőforrás menedzsment területén belül 

működnek, így szükséges megismernünk a humán erőforrás menedzsment fogalmát, 

valamint annak funkcióit. A humán erőforrás menedzsment (HRM) minden szervezetnél 

megtalálható, azon folyamatok összességét jelenti, amelyek a megfelelő munkaerő 

biztosítására, hatékony felhasználására, fejlesztésére irányulnak mind a szervezeti, mind az 

egyéni érdekek figyelembevételével (Tóthné Sikora 2012.).  

 

A HRM alapvető feladatai (Tóthné Sikora 2012.):  

 Munkakörelemzés és -tervezés 

 Emberi erőforrás biztosítása 

 Munkakör-értékelés 

 Motivációs rendszer kialakítása és működtetése 

 Teljesítményértékelés 

 Alkalmazotti továbbképzések, tréningek 

 

Ezen funkciók folyamatos és magas szintű ellátása létfontosságú a szervezet sikeres 

működése érdekében. Szakdolgozatomban az egyik legfontosabb funkcióra, az emberi 

erőforrás biztosítására koncentrálok. 

 

3.2 A humán erőforrás menedzsment fejlődése 

 

A humán erőforrás menedzsment fejlődése elsősorban a versenyszféra tevékenysége által 

valósult meg. A gazdasági fejlődéssel, a globalizációval, a vállalatok méreteinek 

növekedésével és azok tevékenységének bonyolultabbá válásával egyre több és több 

funkcionális munkakör jött létre, amelyek a tevékenység láncszemeire fókuszálnak. Ez a 

növekedés és fejlődés hívta életre a humán erőforrás menedzsment szemlélet kialakulását 

és fejlődését, amely több szakaszra bontható (1. ábra). 
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1. ábra: A humán erőforrás menedzsment fejlődési szakaszai 

Forrás: Karoliny Mártonné (1995), a személyzeti szakapparátus szerepváltozásai az emberi 

erőforrás menedzsmentig (Humánpolitikai szemle 10. sz., p.26) 

 

 Pro Personnel (PP) szakasz 

 Personnel Administration (PA) szakasz 

 Personnel Management (PM) szakasz 

 Human Resource Management (HRM) szakasz 

 Strategic Human Resource Management (SHRM) szakasz 

 

A PP időszakban még nem beszélhetünk elkülönült HR részlegről. Ebben az időszakban a 

személyügyi feladatokat teljes mértékben a vezetők látták el. A PA korszakban már kezd 

elkülönülni az emberi erőforrásokkal foglalkozó munkahelyi csoport, melynek hatásköre 

fokozatosan nő, átvállalva a feladatok nagy részét a vonalbeli vezetőktől, azonban ez a 

csoport még csak operatív szinten jelenik meg, mint a vállalatvezetés humánpolitikai 

utasításainak végrehajtója. Ebben az időszakban jelennek meg az első olyan szervezeti 

struktúrák, amelyekben emberi erőforrásokkal foglalkozó osztály különíthető el. A PM 

szakaszban bár lassabban, de továbbra is nő az elkülönült HR részleg által ellátott 

személyzeti tevékenység aránya. A fejlődés fontos mozgatója a munkabérrel való 

gazdálkodás felértékelődése. A HRM korszakban megjelenik az emberi erőforrás rendszer 

szemléletű megközelítése, amely körül-belül az 1970-es évekre tehető. Ez a szemlélet az, 
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ami a mai HR részlegekben is megtalálható. Az 1980-as években rájöttek, hogy az emberi 

erőforrás hosszú távon kihat a vállalat eredményességére, így azt stratégiai tényezőként 

kell kezelni. Ez a korszak az SHRM korszak, amikor a humánpolitika a stratégiai vezetés 

részévé válik. A humán tevékenység fejlődésének érdekessége, hogy a különböző 

fejlettségi szakaszok megoldásai a mai napig párhuzamosan léteznek a gyakorlatban. 

Ennek fő oka a vállalatok eltérő méretei, így azok kapacitásainak eltérései a humán 

feladatok ellátását tekintve. (Dr. Tóthné dr. Sikora, 2004.) 

 

Az emberi erőforrás kezelésének fejlődése a közszférában máshogyan alakult. A 19. 

századtól a jogrendszer és annak változásai hatottak ki rá a legnagyobb mértékben. Az 

előjogokon alapuló foglalkoztatást felváltotta a szabályszerűség, megjelentek a behatárolt 

munkaköri leírások, kialakultak a követelményrendszerek, melyeket mind törvények 

szabályozták. A besorolási táblák bevezetésével kialakították az előmeneteli rendszert, ami 

a szolgálati időn és az elért érdemeken alapszik. Ez a rendszer egy karrierrendszernek 

tekinthető, ami az „élethosszig tartó foglalkoztatás” megvalósítását célozza meg. Kialakult 

a nyugdíjrendszer is, s láthatjuk, hogy az említett jellemzők a mai napig fellelhetőek a 

közszférában. (Horváth M., 2010.) 

 

A versenyszférában a verseny erősödése miatt rugalmas, a környezethez való 

alkalmazkodásra leginkább alkalmas megoldások alakultak ki a humán kérdések terén, míg 

a közszféra a humán politikájában sokkal merevebb, kevésbé flexibilis megoldásokat 

fejlesztett ki, amelyek - mint a későbbiekben majd láthatjuk - bizonyos esetekben a 

munkaerő beszerzésre is kiterjednek. 
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4. A toborzás jellemzői 

 

A toborzási folyamat célja megüresedett vagy létesítendő pozícióra megfelelő jelölt 

megtalálása és megnyerése a szervezet számára. Erre akkor kerül sor, ha a cég 

létszámszükséglete meghaladja a létszámfedezetét, vagy ha minőségi cserét hajt végre 

állományában. (Matiscsákné Lizák, 2012.) 

 

4.1. Főbb kérdéskörök 

 

A toborzás kapcsán a vállalatnak számos kérdést kell megfontolnia: 

 

 Melyek azok a pozíciók melyekre jelölteket kell szerezni? 

 Mik a követelmények a jelöltekkel szemben? 

 Milyen időtávon kell megvalósítanunk a toborzást? 

 Milyen keretből gazdálkodunk a felvétel kapcsán? 

 Milyen toborzási stratégiát alkalmazunk? 

 Milyen forrásból kívánjuk feltölteni az üres pozíciót?  

 

A toborzás megkezdése előtt el kell különíteni azokat a pozíciókat, amelyekre embereket 

kívánunk felvenni. Az is kérdés, hogy a pozíció megtartása indokolt-e, a betöltésére 

keresett személy elegendő feladattal lenne ellátva ahhoz, hogy megérje a szervezetnek 

foglalkoztatni, illetve megtartani a pozíciót. 

 

Tisztázni kell a követelményeket a jelölttel szemben, az ellátandó feladatokat. Ennek 

érdekében tisztán megfogalmazott munkaköri leírást szükséges készíteni, valamint ennek 

kommunikálása is nagyon fontos a jelölt felé, hiszen ha ez nem történik meg, az illető 

lehet, hogy nem jól méri fel, hogy mit vállal el. A nem megfelelő tájékoztatás miatti 

félreértés nem csak a jelentkezőnek lesz kellemetlen, hanem a vállalatnak is.  

 

Meg kell határozni, hogy mennyi időn belül kell feltölteni az üres pozíciót. Ez a kérdés 

meghatározó abban, hogy milyen módszereket alkalmazunk a toborzásban. Ha például 

gyors megoldás kell, a vállalat munkaerő-közvetítőhöz fordulhat, kevésbé sürgős 
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esetekben a vállalat alkalmazhat saját hirdetéseket, aminek alkalmazása esetén jóval 

hosszabb időbe telik, mire megfelelő embert találnak a posztra, mivel a pályázókat meg 

kell hallgatni, ki kell választani közülük a megfelelőt. 

 

Be kell határolni azt a pénz intervallumot, amelyből a szervezet gazdálkodhat a toborzás 

során. A felkutatás módszereinek más és más költségvonzata van. A mai világban az 

internetes hirdetések minősülnek a legolcsóbbnak. Egy vállalati honlapon könnyen, olcsón 

és hosszú távon lehetséges az álláslehetőségek hirdetése. A másik véglet a fejvadászok 

alkalmazása, amely kifejezetten költséges. Ez a módszer magas beosztási - legtöbbször 

vezetői - szintű üresedés betöltésére jellemző.  

 

Meg kell határozni az alkalmazott toborzási stratégiát, amely lehet újító, vagy éppen 

állapotmegőrző. Újító stratégia esetén a rendelkezésre álló állomány szerkezetének 

megváltoztatása a cél, amely irányulhat a munkaerő-állomány megfiatalítására, így 

dinamikusabbá, kreatívabbá tételére, de akár arra is, hogy az új szemlélet, vezetési stílus 

által hatékonyabbá váljon a szervezet működése. Állapotmegőrző stratégia alkalmazása 

esetén nincs igény szerkezeti változtatásra, a vállalat a szervezeti kultúrához és 

szemléletéhez illeszkedő jelöltet keres, illetve az új belépőket ahhoz formálja. A keresés 

olyan jelöltekre terjed ki, akik jó alkalmazkodó képességgel rendelkeznek, illetve akik 

viselkedése könnyen alakítható. (Matiscsákné Lizák. 2012.) 

 

Alapvető kérdés, hogy milyen forrásból akarunk toborozni. Meg kell fontolni, hogy belső 

vagy külső forrásból célszerűbb-e a toborzás lebonyolítása, mivel a toborzási forrás 

behatárolja az alkalmazható módszereket. 

 

1. táblázat: Toborzási lehetőségek forrás szerint 

Toborzási lehetőségek 

Belső forrásból Külső forrásból 

Szervezeten belüli pályáztatás Ismerősökön keresztüli toborzás 

Előléptetés Oktatási intézményekkel történő kapcsolattartás 

Átcsoportosítás Önéletrajz adatbázis 

Visszahívás Munkaerő-közvetítő 

  Munkaerő-kölcsönző 

  Kapuban állók felvétele 
Forrás: Matiscsákné Lizák (2012.) alapján saját táblázat 
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4.2. Belső toborzás 

 

A belső forrásból történő toborzás hagyományos értelemben azt jelenti, hogy az üres 

pozíciót már a vállalatnál dolgozó alkalmazottal töltik fel. Általánosságban elmondható, 

hogy gyorsabb és olcsóbb, mint a külső forrásból történő toborzás, ugyanis a vállalat jól 

ismeri dolgozóit, nincs szükség interjúk szervezésére és lebonyolítására (bár előfordulhat, 

ha többen alkalmasak az előléptetésre, vagy ha pályáztatnak), valamint nincs szükség az 

álláslehetőség nyilvános meghirdetésére, ami további költségeket spórol meg.  

 

A belső toborzás kapcsán azonban hátrányokról is szó kell essen. Ezen módszer esetén a 

rendelkezésre álló egyének száma korlátozott, valamint a módszer alkalmazása viszályt 

szíthat az alkalmazottak között, ami a munkamorál és a teljesítmény rovására mehet. 

Megjelenhet a „Péter-elv” is, ami az előléptetett egyén elváráson aluli teljesítőképességét 

jelenti. 

 

A belső toborzást több féle módon is végre lehet hajtani
 
(Matiscsákné dr. Lizák, 2004.): 

 

Szervezeten belüli pályáztatás: Nagyobb szervezet esetén lehetséges belső rendszeren, 

hirdető táblán, faliújságon vagy egyéb felületen meghirdetni a megüresedett pozíciót. A 

jelentkezők új munkakörhöz szükséges képességeit felmérik és kiválasztják közülük a 

legjobbat.  

 

Előléptetés: Előfordulhat az előléptetés közvetlen végrehajtása. Az előléptetett egyén 

helyére ugyanezzel a megoldással élnek, ami egy előléptetési láncolatot indít el. Ennek a 

lehetősége erős motivációt vált ki a dolgozókban, ami ennek a toborzási módszernek az 

egyik nagy előnye. 

 

Átcsoportosítás: Ez a megoldás általában a dolgozók horizontális mozgatását jelenti, 

amikor a dolgozók ugyanazon a hierarchiai szinten maradva más munkakörbe kerülnek át. 

Ez egyfajta munkakör rotációnak tekinthető, amely segít megakadályozni az alkalmazottak 

„kiégését”, azonban az új munkakörbe való betanulás időigényes lehet. 
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Visszahívás: A cég egykori dolgozójának visszacsábítása. Ennek a módszernek az előnye, 

hogy az egyén hamar magas teljesítményszintet érhet el előző munkakörétől eltérő 

munkakörben is, mivel már ismeri a cég folyamatait, annak kultúráját, környezetét. 

 

4.3. Külső toborzás 

 

A külső toborzási módszer esetében a vállalaton kívülről történik a munkaerő beszerzése, 

ami történhet a munkaerőpiacról, más szervezetektől, felsőoktatási intézményektől 

egyaránt.  

 

Nagy előnye a széles választék, ugyanis ezzel a megoldással rengeteg ember közül lehet 

válogatni. Új ötletek, új nézőpont kerül be a szervezetbe, egy új érkező talán észreveheti 

azt, amit a rendszerben régóta tevékenykedők nem.  

 

Hátrányként megemlíthető az időigénye, mivel a nagy választékból ki kell szűrni a 

potenciális jelölteket az adott pozícióra. Költsége az alkalmazott módszertől 

nagymértékben függ, de mint már említettem általánosságban költségesebb, mint a belső 

toborzás.  

 

A külső toborzás változatai (Matiscsákné dr. Lizák, 2004.): 

Ismerősökön keresztüli toborzás: Meglehetősen gyakorinak mondható, hogy a szervezet 

arra kéri alkalmazottait, hogy ajánljanak be ismerősöket, akiket alkalmasnak tartanak az 

adott pozíció betöltésére. Az így ajánlott jelöltek számára meghallgatást rendeznek, és 

kiválasztják a legjobbat. 

 

Oktatási intézményekkel való kapcsolattartás: A cégek külső forrásai közé tartoznak a 

középfokú és felsőfokú oktatási intézmények. Az együttműködés célja a vállalatok részéről 

a legtehetségesebb végzős hallgatók megtalálása, míg az oktatási intézmények részéről 

saját hírnevük növelése. Tipikus módja az állásbörzéken való részvétel, ahol a cég 

bemutatja magát, tevékenységét, illetve a munkavégzés körülményeit. Egy másik módja a 

szakmai gyakorlati helyek biztosítása. 
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Hirdetés: Feladható különböző médiumon keresztül, például rádióban, interneten, 

újságban, TV-ben. Eredményessége nagymértékben függ a tartalmától, illetve az 

alkalmazott médiától.  

 

Önéletrajz adatbázis: Költséghatékony és időtakarékos megoldás lehet saját önéletrajz 

adatbázis felállítása, mely adatbázisban a vállalathoz jelentkezők önéletrajzait tárolják. 

Ezzel a megoldással megüresedés esetén kis erőfeszítéssel gyorsan lehet potenciális 

jelölteket találni. Ilyen adatbázisok alkalmazása esetén a naprakészség fenntartása a 

legnagyobb probléma. 

 

Munkaerő-közvetítők: Igénybe vehető különböző munkaerő-közvetítő cégek szolgáltatásai, 

kiket különböző szempontok alapján csoportosíthatunk: 

 Profit-orientáltság szerint: 

o For-profit (magán cégek) 

o Non-profit (munkaügyi központok) 

 Aszerint, hogy kiket közvetítenek: 

o Fejvadász - top menedzsment 

o Menedzser-közvetítő - közép és felsőközép vezető 

o Munkatárs-közvetítő - leginkább operatív szint  

 

Munkaerő-kölcsönzés: Háromszereplős foglalkoztatási forma, ahol megkülönböztetünk 

munkavállalót, kölcsönbeadót és kölcsönbevevőt. „Kényelmes” megoldás a kölcsönbevevő 

számára, ugyanis nem kell gyakorolnia a munkáltatói jogokat. A munkaerő-kölcsönzés 

általában időszakos munkák esetében alkalmazott módszer. 

 

Kapuban állók felvétele: Ebben az esetben a cég nem végez aktív keresést, csupán fogadja 

a vállalatnál érdeklődőket.  
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5. A kiválasztás 

 

A megfelelő jelölt kiválasztására számos módszer áll a vállalatok rendelkezésére. A 

következő fejezetben ezen módszereket mutatom be. 

 

5.1. Önéletrajz, jelentkezési lap 

 

A munkáltatók előszűrés céljából önéletrajzot kérnek be, ami alapján a megfelelő 

végzettséget, szakmai tapasztalatot ellenőrzik. Csatolmányban kérhető még motivációs 

levél, amiben az egyén leírja, hogy miért szeretne a vállalathoz kerülni, és miért tartja 

magát alkalmasnak a feladatra. Az önéletrajzhoz elvárható a bizonyítványok, oklevelek 

másolatainak csatolása, amelyek bizonyítják az önéletrajzban leírtak hitelességét. 

 

A vállalatok egyre gyakrabban alkalmaznak saját jelentkezési lapot is, melynek 

segítségével a vállalat olyan részletességű és típusú információhoz jut, amire az adott 

vállalat a leginkább kíváncsi. (Bokor et al, 2007.) 

 

5.2. Interjú 

 

A kiválasztási folyamat részét képezi az interjú, aminek különböző formái vannak. 

Csoportosíthatjuk őket résztvevők száma szerint (Matiscsákné dr. Lizák 2004.): 

 

 Egyéni interjú 

 Folytatólagos interjú 

 Páros interjú 

 Panel interjú 

 Csoportos interjú 

 

Egyéni interjúról beszélünk, ha egy kérdező és egy interjú alany vesz részt. Célszerű már 

az elején oldani a feszültséget, kellemes atmoszférát teremteni annak érdekében, hogy a 

kérdező a legtöbb információt szerezhesse meg a jelölttől. 
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Alkalmazhatnak folytatólagos interjút is, ami egymás utáni egyéni interjúkat jelent. Ez a 

fajta meghallgatás komolyabb szaktudást igénylő munkakörök esetében alkalmazott. 

 

Két kérdező esetében az interjú formája páros interjú. Ezzel a módszerrel jobban 

kiértékelhető a jelölt tudása, mivel nem egy interjúztatónak kell egyszerre kérdeznie, 

figyelnie és jegyzetelnie. A kérdezők megosztják egymás között ezeket a feladatokat, ami 

által az interjúztatók jobban tudnak összpontosítani. 

 

Panelinterjú esetén több féle területről jönnek kérdezők, így a jelölt képességei több 

aspektusból is tesztelhetők. Ez a módszer feszültséget kelthet a jelöltben, de ezáltal jobban 

vizsgálható az is, hogy hogyan képes nyomás alatt teljesíteni, valamint mennyire lehet 

zavarba hozni. 

 

Csoportos interjú is szervezhető, ami alatt egyszerre több jelölt van jelen. Ez a módszer 

kézzel fogható versenyhelyzetet teremt, amely helyzetben való sikeres helytállás különösen 

fontos lehet egyes munkaköröknél. Közös feladatokkal tesztelhető a csapatmunkára való 

alkalmasság, az együttműködési készség, a csapatban betöltött szerep által pedig 

megtudhatjuk, hogy alkalmazkodó vagy inkább irányító szellemű az adott személy. 

 

5.2.1. Interjú stratégiák  

 

Az interjúk nem csak a résztvevők számában, hanem a kialakított légkörben, a kérdések 

jellegében, az interjúztatók jelölthöz való hozzáállásában is különbözhetnek. Ezen 

különbségek alapján eltérő stratégiákat különítünk el (Matiscsákné dr. Lizák 2004.): 

 

 Barátságos stratégia 

 Problémamegoldó stratégia 

 Viselkedési esemény stratégia 

 Rostáló stratégia 

 Stressz stratégia 

 Keserédes stratégia 

 

A barátságos stratégia alkalmazása során kellemes légkör kialakítása és fenntartása a cél.  
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Problémamegoldó stratégia esetén a jelölt a munkakörhöz kapcsolódó szituációs 

kérdéseket tesznek fel, mint például „Mit tenne Ön, ha …?”. Az ilyen kérdésekre tett 

válaszok ellenőrizhetők, ha múltbéli hasonló szituációkról kérdezünk: „Előfordult már, 

hogy … ? Mit tett Ön?”. A módszer kockázata, hogy nincs garancia az adott válaszok 

hitelességére. 

 

A viselkedési esemény stratégia egy múltra orientált módszer, ahol arra alapoznak, hogy a 

jelölt különböző múltbeli szituációkban végrehajtott cselekedetei ugyanazokban a 

szituációkban a jövőben is hasonlók maradnak. A múlt alapján ítélik meg, hogy a jelölt 

alkalmas lenne-e a pozícióra. 

 

A rostáló stratégiát kevésbé fontos munkaköröknél használják, ahol nem a jelölt alapos 

megismerése, hanem egy benyomás leszűrése a cél, ami a választás alapját adja. 

 

A stressz stratégia célja a jelölt kibillentése komfortzónájából. A téma terelődhet kényes, 

kellemetlen kérdésekre is azért, hogy megvizsgálják, hogy az egyén hogyan reagál, 

mekkora a tűréshatára. Az interjú végén tájékoztatni kell a jelöltet az interjú stílusának 

miértjéről, elmagyarázni a lényegét. Nem szabad hagyni, hogy az illető kellemetlen 

érzésekkel távozzon. 

 

A keserédes stratégia a stressz- és a barátságos stratégia kombinációjának tekinthető, ahol 

a stresszinterjú után egy oldottabb hangulatban folytatódik a meghallgatás. 

 

5.3. Tesztek 

 

A kiválasztásban alkalmazhatóak különböző tesztek, amelyekkel általában a pszichológiai 

jellemzőket vizsgálják, mint például az intelligenciát, személyiséget, motivációt. 

 

Személyiség tesztek 

 

A munkakörben való helytállás kiderítéséhez ismernünk kell a jelölt személyiségét, hiszen 

előfordulhat, hogy bizonyos jellemzők, személyiségjegyek elengedhetetlenek a pozíció 
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betöltéséhez. A megismeréshez alkalmazhatóak személyiségtesztek, melyeknek két fő 

csoportját különíthetjük el (Matiscsákné dr. Lizák 2004.): 

 Kérdőív 

 Projektív eljárás 

 

A kérdőívekben jellemzően több száz kérdést tesznek fel, melyekben a kérdések egy része 

tartalmilag ismétlődik, csupán más formában teszik fel azokat. Az ismétlődés célja, hogy 

fényt derítsen a válaszadó következetességére, koncentrációjára, valamint a válaszok 

hitelességére. A leggyakrabban használt kérdőív az MMPI (Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory), ami 566 kérdést tartalmaz. Projektív eljárások esetén a jelölt 

lelkivilágát, kreativitását tesztelik hiányos, zavaros ingerekkel, szituációkkal vagy éppen 

képekkel, melyeket az egyénnek kell kiegészítenie saját gondolatokkal. Ezek közül a 

legismertebb a Rorschach-teszt, melyben a tesztalanynak különböző tintapacákról kell 

kifejtenie, hogy mit lát bennük. (Matiscsákné dr. Lizák 2004.): 

 

Intelligencia tesztek 

 

A kiválasztási folyamatba intelligencia tesztek is bevonhatók, melyek célja a kitöltő 

általános logikai, értelmi képességeit felmérni az úgynevezett intelligencia hányados (IQ) 

segítségével. Magyarországon több féle típus is használatos, melyek közül a 

legelterjedtebbek a MAWI (Magyar Wechsler Intelligenciateszt), a Raven-teszt és az IST 

(Intelligenz-strukturtest) (Bokor et al, 2007.). 

 

„A Magyar Wechsler Intelligenciateszt tíz részfeladatot tartalmaz: összehasonlító, 

műveltségi, élethelyzetek megértésére vonatkozó, számterjedelemmel, számolással 

foglalkozó, mozaikpróbás, képkiegészítő, képeket sorbarendező, tárgyösszeillesztő és 

rejtjelező feladatokat.”
1
 A Raven-tesztben csakis alakzatokkal kapcsolatos feladatok 

találhatók, így kiszűrhető az egyén kultúrája által okozott torzítás, tehát egy kultúra 

független intelligencia tesztről beszélünk. Az alakzatok Raven-mátrixokban helyezkednek 

el, azonban egy alakzat mindig hiányzik, a beillőt a kitöltőnek kell kiválasztania a 

megadott lehetőségek közül.
2
 

 __________________  

1,2 
http://tehetseg.hu/aktualis/az-intelligenciatesztek (letöltés dátuma: 2014. 09. 20.)  

http://tehetseg.hu/aktualis/az-intelligenciatesztek
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6. Igazságügyi szervezetek 

 

Mielőtt rátérnék a Miskolci Járásbíróság bemutatására és vizsgálatára, el kell helyeznünk 

azt a különböző igazságügyi szervezetek között.  

 

Hazánkban az igazságszolgáltatás eltérő szinteken álló szervezeteken keresztül valósul 

meg. Az egyes szinteken álló szervezetek között kialakított hierarchia sajátossága, hogy a 

hierarchiában magasabb szinten álló szervezeteknek nincs utasítási jogköre az 

alacsonyabbak felé.
3
 Fő eltérések az egyes szinteken az illetékességi területben, valamint 

az ügyek hatáskörében van.  

 

Az igazságügyi szervezetek között fennálló hierarchiát a 2. ábra szemlélteti. 

 

 

2. ábra: Az igazságügyi szervezetek hierarchiája 

forrás:  http://birosag.hu/birosagi-szervezetek 

 

A bírósági szakmai hierarchia csúcsán a Kúria áll, melynek legfőbb feladata az egységes 

igazságügyi joggyakorlás kialakítása és fenntartása, amit a bíróságokra kötelező jogegységi  

határozatok meghozásával biztosít.
4
 

 _____________  

3,4
http://birosag.hu/birosagi-szervezetek alapján (l.d.: 2014. 09.24.) 

http://birosag.hu/birosagi-szervezetek
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További feladatai közé tartozik
5
: 

 a törvényszék, valamint az ítélőtábla határozata ellen előterjesztett jogorvoslat 

elbírálása  

 a felülvizsgálati kérelem elbírálása, joggyakorlat-elemzés folytatása a jogerősen 

befejezett ügyekben  

 elvi bírósági határozatok és elvi bírósági döntések közzé tétele 

 döntés az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és 

megsemmisítéséről 

 döntés a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének 

elmulasztásának megállapításáról 

 

A hierarchia következő lépcsőfokán 5 ítélőtábla áll, melyek Budapesten, Szegeden, 

Debrecenben, Győrön és Pécsen működnek. Az ítélőtáblák a helyi bíróságok és a 

törvényszékek határozata ellen előterjesztett jogorvoslatok, valamint a hatáskörükbe utalt 

egyéb ügyekben járnak el.
6
 

 

A harmadik szinten a fővárosi, illetve a 19 megyei törvényszék áll, melyek másodfokon a 

helyi bíróságon vagy közigazgatási- és munkaügyi bíróságon megfellebbezett ügyekben, 

súlyos esetekben - például emberölés vagy 30 millió forint feletti per esetében - pedig első 

fokon járnak el.
7
 

 

A legalsó hierarchiai szinten állnak a járásbíróságok - így a Miskolci Járásbíróság is -, 

illetve a fővárosi kerületi-, valamint a közigazgatási- és munkaügyi bíróságok. 

Általánosságban a járásbíróságokra érkeznek be az igazságszolgáltatási igények, ügyek, 

melyekkel kapcsolatban első fokon járnak el - kivéve a fent említett súlyosnak minősülő 

ügyekben.
8
 

 

A vázolt hierarchia a szakmai tevékenység hierarchiája, azonban igazgatási szempontból 

mind-felett áll az Országos Bírósági Hivatal elnöke, aki 2012. január 1-jétől látja el a 

bíróságok központi igazgatását. A kialakított központi igazgatás az OBH elnökének adta át  

az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, annak elnökének, valamint a korábbi Legfelsőbb 

 _____________  

5
http://www.lb.hu/hu/kuria-alkotmanyos-helye-feladatai-es-hataskore alapján (l.d.: 2014. 09.24.) 

6,7,8
http://birosag.hu/birosagi-szervezetek alapján (l.d.: 2014. 09. 24.) 

http://www.lb.hu/hu/kuria-alkotmanyos-helye-feladatai-es-hataskore
http://birosag.hu/birosagi-szervezetek
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Bíróság elnökének jogköreit. Az így létrehozott rendszer ezzel elszeparálta egymástól a 

szakmai, illetve igazgatási hatásköröket, kialakítva egy jól átlátható rendszert.
9
 Az OBH 

elnökének - a 2011. évi CLXI. törvény alapján - feladatai közé tartozik többek között
10

: 

 

 az OBH tevékenységének irányítása 

 az OBH szervezeti és működési szabályzatának megállapítása 

 a bírósági igazgatás hosszú távú feladatainak és a megvalósításának feltételeit 

tartalmazó program kialakítása és évenkénti aktualizálása 

 a bíróságok képviselete 

 a bíróságokra kötelező szabályok hozatala 

 a bíróságok belső ellenőrzésének irányítása 

 

Vannak további olyan feladatai is, melyek szakdolgozati témám szempontjából különösen 

lényegesek. Az egyik leglényegesebb feladata a bírói álláspályázatok kiírása, amely feladat 

a teljes igazságszolgáltatási rendszerre kiterjed. Tehát ha akármelyik szinten - legyen az 

ítélőtábla, törvényszék, járásbíróság - bírói pozíció szabadul fel, a bírói pályázat kiírásáról 

az OBH elnöke dönt. További feladatai közé tartozik a bírák kinevezésére történő 

javaslattétel a köztársasági elnök felé, valamint a bírák áthelyezéséről, illetve a megyei 

szinten felüli kirendeléséről történő döntés, amelyek szintén humán vonatkozású 

kérdéskörök.
11

 

 

A központi igazgatásban jelentős szerepet játszik az Országos Bírói Tanács is, amely az 

újonnan kialakított központi igazgatás felügyeletének ellátására jött létre 2012. március 15-

én. Legfőbb feladatai közé tartozik az OBH elnökének igazgatási tevékenységének 

ellenőrzése, a pályázatok OBH elnök általi elbírálási gyakorlatának véleményezése, az 

OBH és a Kúria elnökjelöltjeinek meghallgatása, a bíróságok gazdálkodásának ellenőrzése. 

A bírói pályázatok között kialakított rangsortól az OBH és a Kúria elnökének lehetősége 

van eltérni, ezen esetekben figyelembe veendő elveket is az OBT határozza meg, valamint 

egyetértési jogot gyakorol ugyanezen személyek általi más pályázatok rangsorának 

változtatásában.
12

 

 _____________  

9,12
http://www.birosag.hu/obh alapján (l.d.: 2014. 09. 24.) 

10,11
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=A1100161.TV alapján (l.d.: 2014. 09. 24.) 

http://www.birosag.hu/obh
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?docid=A1100161.TV
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7. A Miskolci Járásbíróság 

 

7.1. Szervezeti felépítés 

 

A Miskolci Járásbíróság a második legnagyobb járásbíróság az országban, ennek ellenére 

szervezeti struktúrája viszonylag egyszerűnek mondható. Szervezeti felépítése lineáris, jól 

kivehetőek a felé-alárendeltségi viszonyok.  

 

A járásbíróság élén az elnök, az elnök távollétében az elnökhelyettes áll, aki az említett 

helyzetben rendelkezik az elnök hatalmának gyakorlásával.  

 

A hierarchia következő lépcsőfokán a büntető- és polgári csoportvezetők állnak.   

 

A csoportvezetők alá tartoznak az adott csoporthoz tartozó bírák, valamint az ügyszaknak 

megfelelő kezelőirodák. A büntető oldal irodái a Büntető ügyek- és a Szabálysértési ügyek 

irodája, míg a polgári oldalé a Polgári peres ügyek-, a Polgári peren kívüli ügyek- és a 

Végrehajtási ügyek irodája, melyek mindegyike a járásbíróság székhelyén a bírósági 

ügyvitel szervezeti egységeként működik. A kezelőirodák statisztikai adatokat 

szolgáltatnak, bizonyos esetekben kezelik az ügyiratokat, vezetik a bírósági nyilvántartást, 

tulajdonképpen úgy működnek, mint egy központi adatbázis. Velük egy szinten 

helyezkedik el az irattár, ami szintén a bírósági ügyvitel szervezeti egységeként üzemel, s 

melynek törvényes működéséért az elnök felel. Az irattár a további intézkedést nem 

igénylő ügyekben jár el. 

 

A büntető- és polgári bírák alá a bírói tanácsok mellé beosztott írnokok, tisztviselők, 

fogalmazók és bírósági ügyintézők tartoznak. A hierarchiát tekintve a titkárok is a bírák 

alatt helyezkednek el, ők azonban a bírákhoz hasonlóan önálló hatáskörrel végzik 

munkájukat. 

 

A Miskolci Járásbíróság szervezeti felépítését az 3. ábra szemlélteti. 
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3. ábra: A Miskolci Járásbíróság szervezeti felépítése 

forrás: saját szerkesztés a Miskolci Járásbíróság elnökének elmondásai alapján 

 

7.2. A toborzási és kiválasztási folyamatok 

 

A Miskolci Járásbíróság felépítését látva észrevehettük, hogy nem rendelkezik funkcionális 

HR szervezeti egységgel. A toborzási- és kiválasztási funkciót a Miskolci Járásbíróság 

elnöke, a Miskolci Törvényszék elnöke, valamint a Miskolci Törvényszék Bírói Tanácsa 

látja el aszerint megosztva, hogy milyen pozícióra keresnek alkalmazottakat.  

 

A toborzási források, lehetőségek a legtöbb pozíció tekintetében meglehetősen 

korlátozottak, jogszabályok által behatároltak. A toborzás főbb kérdéseit tekintve 

általánosan elmondható, hogy megüresedés esetén a toborzás időtávja nem előre 

megtervezett, nem az idő, hanem a szolgálati érdek határozza meg a felvételt. A toborzási 

keret sem előre meghatározott nagyságú, kivéve az írnokoknál, tisztviselőknél, ahol 

figyelni kell a jelöltek várható illetményére. 
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A járásbíróságon a legfontosabb beosztások a következők: 

 

 Vezetők 

 Bírák 

 Titkárok 

 Fogalmazók 

 Tisztviselők 

 Írnokok 

 Bírósági ügyintézők 

 Fizikai alkalmazottak 

 

A Miskolci Járásbíróságon alapvetően két féle tevékenység folyik: szakmai és igazgatási 

tevékenység. A munkaerő-állományt így tevékenység szerint két fő csoportra oszthatjuk: 

 

 szakmai alkalmazottak 

 igazgatási alkalmazottak 

 

A Miskolci Járásbíróságon a szakmai tevékenység - tehát maga az igazságszolgáltatás - a 

büntető- és polgári csoporton - melyek tagjai a bírák és a csoportvezetők -, valamint a 

fogalmazókon, titkárokon, bírósági ügyintézőkön keresztül valósul meg. Őket soroljuk a 

szakmai alkalmazottak körébe, kiknek tevékenységét az igazgatási alkalmazottak segítik. 

Az igazgatási alkalmazottak koordinálják a szakmai alkalmazottak munkáját, valamint az 

igazságszolgáltatás működtetésének feltételeit teremtik meg. Ide soroljuk az elnököt, 

valamint az elnökhelyettest. Vannak azonban olyan alkalmazottak is, akik nem sorolhatók 

egyértelműen egy kategóriába. Ilyen alkalmazottak az írnokok és tisztviselők, akik mind a 

szakmai, mind az igazgatási tevékenységben segédkeznek.  

 

Toborzási-, kiválasztási szempontból azonban más csoportosítást kell alkalmaznunk. Az 

egyik csoportba a fogalmazók, titkárok, bírák és a vezetők tartoznak, míg a másikba az 

írnokok, tisztviselők, bírósági ügyintézők és fizikai alkalmazottak. A két csoport 

pozícióinak toborzására más és más szabályok vonatkoznak, a felvétel kapcsán más-más 

személyek az illetékesek. A csoportokon belül is vannak bizonyos eltérések, ezért az egyes 

beosztásokra vonatkozó munkaerő-beszerzést külön-külön is vizsgálom. 
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7.2.1. Fogalmazók, titkárok, bírák, vezetők 

 

A fogalmazók, titkárok, bírák, vezetők tekintetében szigorú szabályok keretében történik 

meg az álláshelyek feltöltése. Az említett négy pozíció tulajdonképpen egy ranglétrát tesz 

ki, ugyanis fogalmazóból válhat titkár, titkárból bíró, valamint a bírák közül kerülnek ki a 

vezetők. (Meg kell jegyeznem, hogy nem csak titkárból lehet bíró, erre a kérdésre a bírák 

toborzására vonatkozó alfejezetben térek ki.) Ha ezen pozíciók közül álláshely üresedik 

meg, annak feltöltése általában pályáztatáson keresztül valósul meg, azonban a 

pályázatokat nem a Miskolci Járásbíróság, hanem bírák esetében az Országos Bírósági 

Hivatal elnöke, a bírákon kívüli álláshelyek esetében a Miskolci Törvényszék elnöke írja 

ki. A járásbíróságra kiírt pályázatokat a járásbíróság elnökéhez kell címezni. Ha a 

megüresedés ellenére nem kerül pályázat kiírásra, a pozíció megszűnik. 

 

 

 

4. ábra: A fogalmazó-vezető ranglétra 

forrás: saját ábra 

 

Fogalmazók 

 

A ranglétrát tekintve a fogalmazói poszt jelenti a belépési pozíciót, mely pozíció 

megszerzéséhez pályázni szükséges egy meghirdetett fogalmazói posztra, valamint 

kötelező Budapesten egy központi versenyvizsga teljesítése.  A versenyvizsga egy felvételi 

vizsgához hasonlítható, ami két részből, egy szóbeli és egy írásbeli részből áll. A szóbeli 

vizsgán az általános felkészültséget, a hozzáállást, az intelligenciát és a belső irányultságot 
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mérik fel, míg az írásbeli vizsga a szakmai tudásra koncentrál. A felvételhez a 

versenyvizsga teljesítésén túl a járásbíróságra kiírt pályázatok esetén a törvényszék elnöke 

általi meghallgatáson is részt kell venni, a kiválasztásban a törvényszék elnöke az illetékes. 

 A fogalmazói pályázatok nyilvánosak így ezen a szinten alkalmazható a külső forrásból - 

főképp a munkaerőpiacról - történő toborzás, azonban alapkövetelmény a felsőfokú jogi 

végzettség. A potenciális fogalmazójelöltek vonzása minimálisan igényel erőfeszítést - 

például a feltételek, időpontok közzétételét -, ugyanis azoknak, akik a bírói hivatást 

választották, azok számára ezek az első lépések.  

 

Titkárok 

 

Fogalmazóként eltöltött 3 év után lehetséges a titkári pozíció pályázat általi megszerzése, 

melyhez szakvizsga letétele, valamint bírói alkalmassági vizsgálaton való részvétel 

kötelező. A bírói alkalmassági vizsgálat egy pályaalkalmassági vizsgálatnak minősül, 

amely különböző teszteket is tartalmaz, mint például személyiség- és Rorschach tesztet.  

 

A járásbírósági titkári álláshelyek feltöltése során a toborzási forrás lehet belső és külső is 

attól függően, hogy a pályázó hol töltötte el a fogalmazói beosztásban tevékeny éveit. 

Belső toborzási forrásnak minősül, ha a titkári pályázat nyertese már előzőekben is a 

járásbíróságon dolgozott fogalmazóként, viszont külső forrásnak tekinthető, ha az illető 

más igazságszolgáltatási szervtől kerül át a járásbíróságra.  

 

A bírák 

 

A bírák toborzására és kiválasztására általánosan külön törvény - a 2011. évi CLXII. 

törvény, vagyis a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény - vonatkozik, amitől 

eltérni egyik igazságszolgáltatási szervezetnek sem lehet. A bíróvá válás bírói pályázat 

megnyerése, valamint a köztársaság elnöke általi kinevezés útján történik, melynek 

feltételeit részletesen taglalja a törvény. Ezen feltételek közé tartozik például a 30 év feletti 

életkor, az egyetemi jogi végzettség, büntetlen előélet stb.
13

 

 

 

 _____________  

13
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100162.TV alapján (l.d.: 2014. 10. 02.) 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100162.TV
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A járásbíróságra beérkező pályázatok rangsorolásra kerülnek, a bírói álláshelyre 

pályázókat a Miskolci Törvényszék Bírói Tanácsa mindenképp meghallgatja, illetve a 

törvényszéki meghallgatást megelőzően a jelölteket a Miskolci Járásbíróság elnöke is 

meghallgathatja. A rangsorolásban elsősorban a szakmához kötődő munkatapasztalatok, 

azon tapasztalatok az érintett vezető általi értékelése, a nyelvismeret, a tudományos 

fokozat és sok más tényező játszik közre, melyekből adódott pontszámok a törvényszéki 

meghallgatás eredményének pontszámaival egészülnek ki. A pályázati sorrend nyomós 

indok esetén a törvényszék elnöke által megváltoztatható, melyet írásban kell rögzíteni. A 

pályázatok között kialakult illetve kialakított sorrendet az Országos Bírósági Hivatal 

elnökének küldik el, aki a pályázatokat elbírálja, a bírói kinevezéssel még nem rendelkező 

nyertes pályázót a köztársasági elnökhöz kinevezésre felterjeszti, azonban ha a pályázat 

nyertese már rendelkezik bírói kinevezéssel, az illető áthelyezéssel kerül az elnyert 

pozícióba.
14

 

 

Bírósági titkárból minimum egy év munkatapasztalat, valamint egy sikeres alkalmassági 

vizsgálat után válhat bíró, azonban hasonló feltételek mellett más, a szakmai területen 

dolgozóknak is lehetséges a bírói cím megszerzése, például alügyészeknek, ügyvédeknek, 

közjegyzőknek, ügyészeknek, valamint egyéb olyan munkakörben dolgozóknak, akikre a 

törvény kitér
15

. A Miskolci Járásbíróságon bírói pozíció belső forrásból történő feltöltése 

akkor lehetséges, ha már egy korábban ott dolgozó titkár - lévén, hogy más, a bírói 

kinevezésre elnyerésére jogosult munkakörben nem foglalkoztatnak alkalmazottakat - 

nyeri meg a járásbírósági bírói álláspályázatot. Ha a bírói álláshely nem járásbírósági titkár 

által kerül feltöltésre, a toborzás forrása külsőnek minősül.  

 

Véleményem szerint a kialakított rendszer előnye, hogy több szakmában jártas szakember 

jóváhagyásával juthat valaki bírói kinevezéshez, így biztosan megfelelő ember kerül az 

igazságszolgáltatásba. A folyamat lassú, viszont fontos tudni, hogy a bírói pozíciók 

esetében a fluktuáció meglehetősen alacsony, ugyanis bírónak lenni egy élethosszig tartó 

hivatás. A bírói állások telítettek, megüresedés általában csak nyugdíjazás vagy lakhely 

változtatás okán fordul elő, melyek könnyen előre jelezhetők. 

 _____________  

14,15
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100162.TV (l.d.: 2014. 10. 02.) 
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A vezetők 

 

A vezetők közé soroljuk az elnököt, az elnökhelyettest, valamint a két csoportvezetőt. A 

felsorolt személyek kiválasztása szintén sajátos módon történik. A toborzás forrását 

tekintve minden vezetői pozíció esetében tisztán belső forrásra támaszkodnak, mindenképp 

a járásbíróság bírái közül kerülnek ki annak vezetői. Vezetői pozíció megszerzésének 

feltétele az általános képesítési feltételek mellett legalább három év szakmai tapasztalat az 

adott szakterületen. 

 

A vezetőket hat évre nevezi ki a törvényszék elnöke, amit egy titkos, véleménynyilvánító 

szavazás előz meg. A szavazáson az elnök és elnökhelyettes esetében az összes 

járásbírósági bíró részt vesz. A szavazás lebonyolítása után a törvényszék elnöke a 

jelölteket belátása szerint meg is hallgathatja, s a szavazás sorrendjétől nyomós indok 

esetében el is térhet. Ez azonban ritkán fordul elő, a törvényszék elnöke általában a 

szavazás eredményének győztesét nevezi ki.  

 

A két csoportvezető: a büntető csoportvezető és a polgári csoportvezető az adott csoport 

bírái közül kerül kiválasztásra. A szavazáson az adott csoport bírái vesznek részt, melynek 

eredményét a járásbíróság elnöke saját, személyes véleményével kiegészítve küld meg a 

törvényszék elnökének. A szavazás után a jelölteket a törvényszék elnöke ugyanúgy 

meghallgathatja, valamint ugyanúgy eltérhet a szavazás sorrendjétől. 

 

Ha az egész igazságszolgáltatási rendszert tekintjük, láthatjuk, hogy fogalmazói szint felett 

a pozíciók feltöltése a rendszeren belülről történik. A toborzási-, kiválasztási rendszer 

viszonylag rugalmatlannak mondható, viszont stabil és biztosítja a megfelelő szakmai 

tapasztalatokat a felsőbb pozíciók betöltésére potenciálisan pályázók körében.  

 

Az eddig említett pozíciók esetében a munkaerő-beszerzési rendszer meglehetősen sajátos 

formát követ, amely módszerrel a versenyszférában nem találkozhatunk. A legfeltűnőbb 

érdekessége a rendszernek a járásbíróság elnökének hatásköre, ugyanis az általa irányított 

szervezetbe kerülő bírákra, titkárokra, fogalmazókra, csoportvezetőkre vonatkozó 

munkaerő-beszerzésbe és kiválasztásba csupán kis mértékben szólhat bele, szerepe 

véleményező. Mind a toborzás, mind a kiválasztás magasabb hierarchiai szinten valósul 

meg. Olyan humánpolitikával, melyben - akár csak egy dolgozói réteget nézve is - a 
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vezetőnek minimális beleszólása van az alatta dolgozók állományának beszerzésébe 

meglehetősen ritkán találkozhatunk. 

7.2.2. Írnokok, tisztviselők, bírósági ügyintézők, fizikai alkalmazottak 

 

Az írnokok, tisztviselők, bírósági ügyintézők, fizikai alkalmazottak, toborzása és 

kiválasztása eltér az előző beosztásokétól. A munkaerő-beszerzés kevésbé szabályozott, 

nagyobb teret enged az illetékeseknek. Ezek az álláshelyek nagy általánosságban nem 

pályáztatás útján kerülnek betöltésre.  

 

Írnokok, tisztviselők 

 

A Miskolci Járásbíróságon írnoki álláspályázat meghirdetésére nincs szükség, ugyanis 

rengeteg önjelölt pályázó jelentkezik, akik valamilyen állást szeretnének megszerezni a 

járásbíróságon. A jelentkezésekhez önéletrajzok is társulnak, amiket egy adatbázisban 

rögzítenek, igény esetén azok közül gyorsan lehet válogatni. Az írnokok esetén 

legjellemzőbb toborzási forma így a kapuban állók felvétele, amely egy külső toborzási 

módszer. Hatékonyan alkalmazható technika, mivel széles választékban állnak 

rendelkezésre jelöltek, valamint a kompetencia elvárások is alacsonyaknak mondhatók, így 

valószínű a megfelelő jelölt gyors megtalálása 

 

A kiválasztás interjúztatáson keresztül valósul meg, amit maga a járásbíróság elnöke 

bonyolít le. Az interjú két részből tevődik össze: egy írásbeli tesztből és egy szóbeli 

elbeszélgetésből.  

 

Az alkalmazott írásbeli teszt nem sorolható be sem az intelligencia-tesztek, sem a 

személyiségtesztek kategóriájába, leginkább a munkakörhöz kapcsolódó feladatokat 

tartalmaz. Az írnoki pozíciót betöltő személyektől általánosan elvárt a tíz ujjas 

gépírástudás, így az írásbeli teszt első felében a jelentkezők egy gépelési feladattal állnak 

szembe. Az írásbeli teszt második része egy általános, vélemény kifejtő kérdést tartalmaz, 

mely kérdésekre nincs jó vagy rossz válasz, célja annak felmérése, hogy hogyan tudja 

magát az illető kifejezni, álláspontját felvázolni. Ilyen kérdés példának okáért, mely a 



31 
 

valóságban is megjelent egy teszt lapon: „Ön szerint szüksége van-e az országnak olimpiai 

bajnokokra? Válaszát indokolja!”. 

 

Az írásbeli rész után egy szóbeli elbeszélgetés következik, melyen egyszerre egy jelölt és 

az elnök vesz részt, tehát egyéni interjúról beszélünk. Régebben a csoportvezetők is részt 

vettek a meghallgatásokon, azonban a szervezet vezetői létszámcsökkenésének és az egy 

főre jutó feladatok növekedésének hatására ez ma már nem megengedhető. Az 

elbeszélgetés célja a jelöltek általános műveltségének, benyomásainak felmérése - melyet a 

későbbiekben leírt meghallgatási stratégia is tükröz. A meghallgatás során olyan kérdések 

is előfordulnak, melyek a közjogi ismeretekre fókuszálnak, mint például a bíróságok 

szerepe, feladatai, ügyei, közjogi méltóságok. 

 

Az írnokoknak lehetőségük van a tisztviselői cím elnyerésére, melyhez három év bíró 

melletti munkatapasztalatra van szükségük. A járásbíróságon ez a fajta előléptetés 

automatikusnak mondható amennyiben az illető rendelkezik a szükséges tapasztalattal. 

 

Bírósági ügyintézők 

 

A járásbíróságra bírósági ügyintézők felvétele a törvényszék elnökének hatáskörébe 

tartozik. A felvétel történhet pályáztatás útján is, azonban ez nem törvényszerű. A bírósági 

ügyintézők esetleges pályázatát a törvényszék elnöke írja ki, a jelöltek meghallgatását is a 

törvényszék elnöke végzi. A jelöltektől alapvető elvárás a felsőfokú végzettség. 

 

Fizikai alkalmazottak 

 

A fizikai alkalmazottak körébe értjük a takarítónőket, karbantartókat, biztonsági őröket, 

iratmozgatókat. Általánosságban a járásbíróságok elnökének a feladata az ezen pozíciókra 

történő felvétel, azonban Miskolcon sajátos rendszer alakult ki. Mivel a Miskolci 

Járásbíróság és a Miskolci Törvényszék székhelye megegyezik, az épület rendben 

tartásáért és őrzéséért felelős fizikai alkalmazottakat - tehát a takarítónőket, karbantartókat, 

biztonsági őröket - a törvényszék elnöke toborozza és választja ki. A járásbíróság 

elnökének hatásköre a fizikai alkalmazottak esetében csak az iratmozgatók felvételére 

terjed ki. 
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8. A Miskolci Járásbíróságon jelenlévő interjú stratégiák 

 

Láthattuk a toborzási- és kiválasztási funkció korlátozottságát, azonban vizsgálható egy 

részterület, mégpedig az interjú stratégiák részterülete, ami nincs leszabályozva, és amiben 

jelentős eltérések lehetnek az egyes beosztásokra történő meghallgatások esetében. Arra 

keresem a választ, hogy észrevehetőek-e eltérések a meghallgatások stílusában, valamint 

hogy fellelhető-e tudatos stratégia, vagy esetleg annak hiányában, „gördülő” módon 

folynak a meghallgatások. Az első alfejezetben a járásbíróság elnökének önértékelésen 

alapuló interjú stratégiáját vizsgálom, amit a későbbiekben a járásbírósági dolgozók egy 

része által kitöltött kérdőívem eredményeivel is összevetek, valamint a kérdőív alapján 

megvizsgálom az egyes beosztások esetén lezajló meghallgatások interjú stratégiáját is. 

 

8.1. A Miskolci Járásbíróság elnökének önértékelésen alapuló stratégiája 

 

Alkalmam nyílt a Miskolci Járásbíróság elnökét személyesen kérdezni az interjú 

stratégiájáról. A meghallgatásokon az elnök által alkalmazott interjú stratégia elmondásai 

szerint nem sorolható be egyértelműen egy kategóriába sem, ugyanis azok karakterisztikáit 

keverten alkalmazza. Stratégiájában négy interjú stratégia jellemzői lelhetők fel (5. ábra): 

 

 Rostáló stratégia 

 Barátságos stratégia 

 Viselkedési esemény stratégia 

 Stressz stratégia 

 

Stratégiájában leginkább a rostáló stratégia jelenik meg, mely szerint a legfontosabbak az 

elbeszélgetés alatt leszűrt benyomások. A jelöltnél fontos az általános műveltség, valamint 

a motiváció megléte. Ennek a stratégiának a súlya - az elnök elmondásai szerint - 

körülbelül 70%-ban nyilvánul meg. 

 

A második legfontosabb stratégia a barátságos stratégia, tehát a kellemes légkör 

kialakítása. Ennek alkalmazása egyszerűen az elnök hozzáállásában rejlik. Az alkalmazott 

stratégia hozzávetőlegesen 20%-ban tartalmazza ezt a módszert. 
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A viselkedési esemény stratégia bár kis mértékben - 5%-ban -, de ugyancsak részt vesz az 

interjúztatási stratégiában. A múltbeli szituációkban tanúsított magatartásra, cselekvésre 

irányuló kérdések a jelölt személyiségjegyeinek megismerésére is szolgálnak.  

 

A meghallgatás kellemetlen hatást keltő kérdéseket is tartalmazhat, melyek az 

igazságszolgáltatásban esetlegesen előforduló „jelenetekre”, látványra - rabok láncon, 

regulázások - utalnak, így a stressz stratégia is hozzájárul 5%-ban az alkalmazott 

stratégiához. 

 

 

 

5. ábra: A Miskolci Járásbíróság elnökének önértékelésen alapuló interjú stratégiájának 

összetevői 

forrás: saját ábra 

 

8.2. Kérdőív az interjú stratégiákról 

 

A kérdőív (1. melléklet) természetesen anonim, 41 kérdést tartalmaz melyek a kitöltők 

nemén, korán, beosztásán túl a kitöltők jelenlegi pozíciójának megszerzéséhez szükséges 

meghallgatásaikra jellemző tulajdonságokra kérdeznek rá. A meghallgatásokra vonatkozó 

kérdéseket főleg egy egytől hatig terjedő skálán kellett megválaszolni úgy, hogy az egyes 
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az „egyáltalán nem”, a hatos a „teljes mértékben jellemző” válaszokat adták ki. Az egyes 

kérdéseket egy-egy interjú stratégiához társítottam, így az azokra adott válaszok alapján 

felmérhető, hogy mely interjú stratégiák a legjellemzőbbek egyes aspektusokból. 

 

A barátságos stratégiával kapcsolatban arra kérdeztem rá, hogy a meghallgatás elején a 

jelöltet kínálták-e hellyel, üdítővel/vízzel, mennyire volt jellemző a kellemes légkör, a 

feszültségoldó kérdések. (A kérdőív 9., 10., 11., 20., 26., 27., 28., 37. kérdései) 

 

A rostáló stratégiára irányuló kérdéseim arra kérdeztek rá, hogy mennyire voltak 

jellemzőek a szabadidős tevékenységre, a személyiségre utaló, illetve a 

véleménynyilvánító és a szakmához nem kapcsolódó kérdések. (A kérdőív 13., 16., 17., 

19., 30., 33., 34., 36. kérdései) 

 

A problémamegoldó stratégiával kapcsolatban arra voltam kíváncsi, hogy a 

meghallgatásokon milyen mértékben fordultak elő a „Mit tenne abban az esetben, ha…?” 

jellegű kérdések, az összefüggések átlátására irányuló, vagy éppen kitalált bűnügyi 

esetekkel kapcsolatos kérdések. (A kérdőív 18., 22., 23., 35., 39., 40. kérdései) 

 

A viselkedési esemény stratégiával összefüggő kérdéseim a szakmai tapasztalatokkal 

kapcsolatos, valamint konkrét, megtörtént bűnügyi esetekkel kapcsolatos kérdések 

előfordulására kérdeztek rá. (A kérdőív 15., 24., 32., 41. kérdései) 

 

A stressz stratégiának jelenlétét a kellemetlen érzetet keltő kérdések gyakorisága és a 

válaszra hagyott időtáv alapján vizsgáltam meg. (A kérdőív 12., 21., 29., 38. kérdései) 

 

8.2.1. A minta 

 

A következőekben a minta egészének jellemzőit ismertetem kitérve a kor, nem, beosztás 

szerinti megoszlásra. 

 

A Miskolci Járásbíróságon 226 fő dolgozik: 61 bíró, 19 titkár, 16 fogalmazó, valamint 130 

igazságügyi alkalmazott, amely csoportba beletartoznak az írnokok, tisztviselők, bírósági 

ügyintézők, valamint a fizikai alkalmazottak. A minta 60 főből áll, tehát az összes 

járásbírósági alkalmazott 26,55%-a töltötte ki a kérdőívet. A felmérés így sajnálatos 
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módon az alacsony elemszám miatt nem reprezentatív, de helyi szinten alkalmazható, 

valamint jó alapot nyújthat további kutatásokhoz. 

 

Kor szerinti megoszlásban a legtöbb kitöltő 36 és 40 év között van, a legkevesebb pedig 56 

és 60 év között. A minta második legnagyobb rétegét a 31 és 35 év közötti alkalmazottak 

képezik, amit a többi réteggel együtt a 6. ábra szemléltet. 

 

 

 

6. ábra: A minta megoszlása kor szerint 

forrás: saját ábra 

 

A minta nemenkénti megoszlásában erős női fölény mutatkozik, a kitöltők 80%-a nő - 48 

fő -, míg a férfiak csupán a minta 20%-át teszik ki - 12 fő.  

 

 

 

7. ábra: A minta elemszáma nemek szerint 

forrás: saját ábra 
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Beosztás szerint a mintában leggyakoribb alkalmazottak a tisztviselők - 32% - és az 

írnokok - 27%. Ez nem meglepő, hiszen a teljes munkaerő-állományt tekintve az 

igazságügyi alkalmazottak vannak a legtöbben, s az igazságügyi alkalmazottakon belül is 

az írnokok és tisztviselők vannak a legmagasabb arányban. A bírák 20%-ot, a titkárok és 

bírósági ügyintézők 7-7%-ot képviselnek a mintában. A fogalmazók aránya 5%, a fizikai 

alkalmazottak és a vezetők - tekintve hogy az egész szervezetet nézve ezekben a 

munkakörökben körül belül 7 fő dolgozik - csak 1-1%-ot tesznek ki. A minta összetételét 

figyelembe véve érdemlegesen csak a bírák, írnokok, tisztviselők meghallgatásait lehet 

megvizsgálni. 

 

 

 

8. ábra: A minta beosztások szerinti megoszlása 

forrás: saját ábra 

 

8.2.2. A Miskolci Járásbíróság elnökének interjú stratégiája a kérdőív eredményei alapján 

 

A jelenlegi elnök 2010. októberétől van pozíciójában, így a mintából azon alanyok 

válaszait lehet relevánsan értékelni, akik azóta vettek részt a meghallgatásokon. A 

feltételeknek 14 válaszadó felel meg, egy ember kivételével írnokok és tisztviselők. A 

válaszok alapján meghatároztam az átlagosan adott pontszámokat a stratégiákra 

szétbontva, illetve a stratégián belüli kérdésekre vonatkozóan egyaránt annak érdekében, 

hogy megállapítsam, hogy milyen mértékben voltak fellelhetők az egyes stratégiák elemei 
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a meghallgatásokon a szubjektív véleményekre alapozva. A vélemények különbözőségét a 

szórás meghatározásával vizsgáltam. Az átlagpont és szórás eredményeket az 2. táblázat 

tartalmazza. 

 

2. táblázat: Átlag és szórás eredmények a Miskolci Járásbíróság elnökének interjú 

stratégiája kapcsán 

Barátságos stratégia 

Kérdés/kérdéstípus Átlagpont/előfordulás Szórás 

Kínálták hellyel 100% - 

Kínálták vízzel/üdítővel 0% - 

Kellemes légkör 4,86 0,77 

Feszültségoldó kérdések 3,71 1,77 

Összes 4,29 1,46 

Rostáló stratégia 

Kérdéstípus Átlagpont Szórás 

Szabadidős tevékenységre utaló 2,93 1,69 

Véleménynyilvánító 3,07 1,94 

Személyiségre utaló 3,64 1,78 

Szakmához nem kapcsolódó 2,64 1,65 

Összes 3,07 1,76 

Problémamegoldó stratégia 

Kérdéstípus Átlagpont Szórás 

"Mit tenne abban az esetben, ha…?" 
jellegű 

2,64 1,65 

Összefüggés átlátására irányuló 3,07 2,06 

Kitalált bűnügyi esettel kapcsolatos 1,93 1,38 

Összes 2,55 1,74 

Viselkedési esemény stratégia 

Kérdéstípus Átlagpont/előfordulás Szórás 

Szakmai tapasztalattal kapcsolatos 4,57 1,55 

Konkrét bűnügyi esettel kapcsolatos 1,50 1,16 

Összes 3,04 2,06 

Stressz stratégia 

Kérdéstípus/jellemző Átlagpont Szórás 

Kellemetlen érzést keltő kérdések 2,07 1,27 

Rövid idő a válaszra 2,00 1,36 

Összes 2,04 1,29 

forrás: saját táblázat 

 

Amint a táblázat mutatja, a stratégiák közül a legmagasabb átlagpontszámot - 4,29 - a 

barátságos stratégia érte el, tehát ez a stratégia jellemző a meghallgatásokra. A 

meghallgatások elején az elnök minden esetben kínálta hellyel a jelölteket, valamint a 

válaszadók átlagosan 4,86 pontot adtak a kellemes légkör meglétére, amely így szintén 

jellemzőnek mondható, s mely kérdéshez tartozó szórás is alacsony: 0,77 pont, tehát a 

válaszadók többnyire egyetértettek. A feszültségoldó kérdésekre már kisebb értéket 
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jelöltek, az átlagpontszám 3,71 - ami a többi kérdéstípushoz viszonyítva azonban még 

mindig magas -, a válaszok szórása egy ponttal magasabb mint az előző esetben: 1,77 pont, 

tehát vélemények jobban megoszlottak.  

 

Az elnök önértékelésén láthattuk, hogy véleménye szerint a leginkább - körül-belül 70%-

ban - a rostáló stratégia jellemző a stratégiai stílusára. Az interjúalanyok azonban az 

eredmények alapján máshogyan látták. Átlagosan 3,07 pontot adtak az erre a stratégiára 

vonatkozó kérdések gyakoriságára, ami elmarad a barátságos stratégia pontjaihoz képest. A 

rostáló stratégia így mérsékelten jellemzőnek, illetve a barátságos stratégiánál kevésbé 

jellemzőnek mondható. A kitöltők a vonatkozó kérdéseken belül a személyiségre utaló 

kérdéseket találták a legjellemzőbbnek, míg a legkevésbé a szakmához nem kapcsolódó 

kérdéseket tartották.  

 

Az önértékelés alapján a problémamegoldó stratégia tudatosan nem szerepel az 

alkalmazott stratégiában, azonban bizonyos stílusjegyei megjelennek. A problémamegoldó 

stratégiára vonatkozó kérdésekre átlagosan 2,55 pontot adtak a kérdőív kitöltői, tehát 

kismértékben jellemző stratégia. A stratégia szempontjából az összefüggések átlátására 

utaló kérdéseket tartották a legjellemzőbbnek átlagosan 3,07 ponttal, azonban a 

pontszámok szórása ennél az aspektusnál magas, több mint 2 pont, így láthatjuk, hogy a 

vélemények itt nagyon eltérőek voltak. 

 

A viselkedési esemény stratégiára szintén csak mérsékelten jellemző, az adott átlagos 

pontszám 3,04. Gyakoriak voltak a szakmai tapasztalattal kapcsolatos kérdések, az 

átlagérték 4,57, azonban a ténylegesen megtörtént szituációkra utaló kérdések gyakorisága 

már csak átlagosan 1,5 pontot kapott, így azok ritkáknak minősülnek. A magas szórás - 

2,06 pont - alapján kimondhatjuk, hogy a viselkedési esemény stratégiára vonatkozó 

kérdésekben sem volt nagy az összhang. 

 

A legkevesebb pontot nem meglepő módon a stressz stratégiához társítható kérdések 

kapták, az átlagpontszám 2,04, így ez a stratégia minimálisan nyilvánul meg. A válaszadók 

átlagosan 2,07 pontot adtak a kellemetlen kérdések előfordulására, miszerint minimálisan 

voltak jellemzőek. A kérdések megválaszolásának idejét nem tartották rövidnek, átlagosan 

2 pontot adtak arra a kérdésre, hogy jellemző volt-e a rövid idő a válaszra.  
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A szórás a kérdések tekintetében a legtöbb esetben 1 és 2 pont között mozgott, kirívó 

esetek a már említett kellemes légkörre adott válaszok alacsony - 0,77 pontos -, valamint 

az összefüggések átlátására irányuló kérdésekre adott válaszok magas - 2,06 pontos - 

szórása volt. Az értékek középértéktől való átlagos eltérése szinte minden esetben 

viszonylag magas, ennek oka részben a minta vizsgált rétegének kis elemszáma, valamint a 

válaszadók véleményeinek eltérése. 

 

 

 

9. ábra: A Miskolci Járásbíróság elnökének stratégiájának kérdőíven alapuló összetevői 

forrás: saját ábra 

 

Megtekintve a 9. ábrát láthatjuk, hogy a kérdőív eredményei nem mutatnak akkora 

különbségeket az egyes stratégiák átlagértékei között, mint amekkorát az elnök 

önértékelése feltételezett volna - egyedül a barátságos stratégia átlagpontszáma 

kiemelkedő. Ennek oka valószínűleg az elnök hozzáállásának tudatossága, melyet ő maga, 

mint interjúztató jól ismer, azonban a résztvevők számára ez nem feltétlenül nyilvánvaló. 

A kialakult sorrend: barátságos-, rostáló-, viselkedési esemény problémamegoldó-, stressz 

stratégia.  

 

A kérdőív tartalmaz egy stratégia független kérdést is, amely a szakmai tudásra utaló 

kérdések gyakoriságára kérdez rá. Nem meglepő módon ez a kérdéstípus bizonyult a 

legjellemzőbbnek - átlag: 5 pont. Összességében elmondható, hogy a meghallgatásokra a 

legjellemzőbb a szakmai tudásra, tapasztalatra orientált, feszültségoldó kérdések voltak, 

valamint a kellemes légkör.  
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8.2.3. Bírói meghallgatások 

 

A kérdőívet 12 bíró töltötte ki - a teljes bírói állomány ötöde -, akik közül 9 vett részt 

jelenlegi pozíciójának megszerzése során meghallgatáson. Kétszeri meghallgatás ritka volt 

a mintában szereplő bírák között, mindössze egy embert hallgattak meg kétszer. Összesen 

10 bírói meghallgatásról állnak rendelkezésre információk. A meghallgatásokat a Miskolci 

Törvényszék elnöke és a Miskolci Törvényszék bírói tanácsa bonyolították le. Az 

értékelési módszer egyezik az előző alfejezetben alkalmazottal.  

 

3. táblázat: Átlag és szórás eredmények a bírák meghallgatásaira vonatkozóan 

Barátságos stratégia 

Kérdés/kérdéstípus Átlagpont/előfordulás Szórás 

Kínálták hellyel 100% - 

Kínálták vízzel/üdítővel 10% - 

Kellemes légkör 4,40 1,43 

Feszültségoldó kérdések 1,90 1,52 

Összes 3,15 1,93 

Rostáló stratégia 

Kérdéstípus Átlagpont Szórás 

Szabadidős tevékenységre utaló 1,50 0,85 

Véleménynyilvánító 2,20 1,40 

Személyiségre utaló 2,50 1,72 

Szakmához nem kapcsolódó 2,00 1,49 

Összes 2,05 1,40 

Problémamegoldó stratégia 

Kérdéstípus Átlagpont Szórás 

"Mit tenne abban az esetben, ha…?" jellegű 2,1 1,52 

Összefüggés átlátására irányuló 2,2 1,40 

Kitalált bűnügyi esettel kapcsolatos 1,9 1,52 

Összes 2,07 1,44 

Viselkedési esemény stratégia 

Kérdéstípus Átlagpont/előfordulás Szórás 

Szakmai tapasztalattal kapcsolatos 2,50 1,72 

Konkrét bűnügyi esettel kapcsolatos 1,40 0,97 

Összes 1,95 1,47 

Stressz stratégia 

Kérdéstípus/jellemző Átlagpont Szórás 

Kellemetlen érzést keltő kérdések 1,20 0,42 

Rövid idő a válaszra 1,80 1,14 

Összes 1,50 0,89 

forrás: saját táblázat 
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A meghallgatás előtt minden esetben kínálták hellyel a jelölteket, vízzel/üdítővel egy 

alkalommal. A kellemes légkört a kitöltők jellemzőnek találták, a leggyakoribb pontszám - 

vagyis a módusz - az 5-ös, az átlagpontszám 4,4. A feszültségoldó kérdések a válaszok 

alapján ritkának mondhatók. A skálázott kérdésekre adott átlagos pontszám a barátságos 

stratégia kapcsán így 3,15, a stratégia mérsékelten jellemző, viszont a vélemények eltérőek 

voltak. 

 

A rostáló stratégiához tartozó kérdéseken belül a szabadidős tevékenységekre irányuló 

kérdések ritkaságában értettek a leginkább egyet a válaszadók. A legjellemzőbb a 

stratégián belül a személyiségre utaló kérdések előfordulása, de az érték így is csak 2,5, 

tehát nem mondhatóak gyakorinak. A rostáló stratégiához tartozó átlagpontszám 2,05, 

tehát csak minimálisan jellemző. 

 

A problémamegoldó stratégia kapcsán az összefüggések átlátására irányuló kérdések 

gyakorisága kapta átlagosan a legtöbb pontot 2,2-t, ami azonban alacsonynak minősül, így 

csak kismértékben jellemző, valamint a kitalált bűnügyi esetekre irányuló kérdések sem 

minősülnek gyakorinak. A problémamegoldó stratégiával kapcsolatos kérdésekre adott 

pontszámok átlaga 2,07, tehát csak minimálisan jelenlévő stratégia. 

 

A szakmai tapasztalatra utaló kérdések kismértékben voltak jellemzők, az átlagpontszám 

2,5. A konkrét bűnügyi esetekkel kapcsolatos tapasztalatokra utaló kérdések ritkák voltak, 

az átlagpontszám csak 1,4, viszont a szórás 1 pont alatti, a válaszok viszonylag kis 

intervallumban mozogtak. A viselkedési esemény stratégiával kapcsolatos kérdésekre adott 

pontszámok átlaga 1,95, a stratégia alig észrevehető. 

 

A pontszámok alapján a bírák meghallgatásain a stressz stratégia bizonyult a legkevésbé 

jellemzőnek. A válaszadók szerint a kellemetlen hatást kiváltó kérdések voltak a 

legritkábbak, az átlagpontszám mindössze 1,2 nagymértékű egyetértés mellett, mivel a 

szórás csak 0,42 pont. Az értékek alapján a válaszokra hagyott időt nem találták rövidnek a 

kérdőív kitöltői.  

 

A szórás a legtöbb kérdésben a vizsgálat ezen részén is magas volt - legtöbbször 1 és 1,5 

pont között -, az okok ugyanarra vezethetők vissza mint az előző alfejezetben.  
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10. ábra: A bírói meghallgatások interjú stratégiáira adott válaszok átlagpontszámai 

forrás: saját ábra 

 

Az átlagpontszámok alapján láthatjuk, hogy a bírói meghallgatásokon a legjellemzőbb a 

barátságos stratégiához kapcsolódó elemek voltak. Második és harmadik helyen nagyon 

közeli átlagértékekkel a problémamegoldó és a rostáló stratégia áll, amit a viselkedési 

esemény stratégia, valamint utolsó helyen a stressz stratégia követ. A kérdések között a 

második legmagasabb átlagpontszámot - 4,2 - a stratégia független kérdés kapta, amely a 

szakmai tudásra utaló kérdések gyakoriságára vonatkozik. Ez egyáltalán nem meglepő, 

hiszen a szakmai tudás nagyon fontos és hangsúlyos főleg a bírák esetében, akikkel 

szemben magasak a kompetencia elvárások. Összegzésképp elmondható, hogy a válaszok 

alapján a meghallgatásokra legjellemzőbb a kellemes légkör és a gyakori szakmai kérdések 

voltak. 

 

8.2.4. Írnoki, tisztviselői meghallgatások 

 

Az írnokok, tisztviselők meghallgatásait egyszerre vizsgálom, mivel ezen pozíciók 

alkalmazottai ugyanazt a munkakört látják el, valamint a tisztviselők válaszai valószínűleg 

az írnoki meghallgatásaikra vonatkoznak - tekintve, hogy a tisztviselővé váláshoz nincs 

szükség meghallgatásra. A válaszadók 88%-a vett részt - többnyire egyszeri - 

meghallgatáson, melyet majdnem minden esetben a járásbíróság elnöke - illetve korábban 

a városi bíróság elnöke - bonyolított le. Egy esetben fordult elő kétszeri meghallgatás, a 

második interjút a Miskolci Törvényszék elnöke tartotta. 34 írnoki, illetve tisztviselői 
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meghallgatásról állnak rendelkezésre információk. A kitöltő írnokok és tisztviselők 80%-a 

külső forrásból került a Miskolci Járásbíróságra, szintén 80%-ban egyszerű állásra 

jelentkezéssel, ami megerősíti a „kapuban állók felvétele” módszer jelenlétét. 

 

4. táblázat: Átlag és szórás eredmények az írnokok, tisztviselők meghallgatásaira 

vonatkozóan 

Barátságos stratégia 

Kérdés/kérdéstípus Átlagpont/előfordulás Szórás 

Kínálták hellyel 91% - 

Kínálták vízzel/üdítővel 6% - 

Kellemes légkör 4,68 1,17 

Feszültségoldó kérdések 3,44 1,69 

Összes 4,06 1,57 

Rostáló stratégia 

Kérdéstípus Átlagpont Szórás 

Szabadidős tevékenységre utaló 2,29 1,71 

Véleménynyilvánító 2,94 1,72 

Személyiségre utaló 3,29 1,73 

Szakmához nem kapcsolódó 2,65 1,67 

Összes 2,79 1,73 

Problémamegoldó stratégia 

Kérdéstípus Átlagpont Szórás 

"Mit tenne abban az esetben, ha…?" jellegű 2,41 1,62 

Összefüggés átlátására irányuló 2,71 1,77 

Kitalált bűnügyi esettel kapcsolatos 1,44 1,02 

Összes 2,19 1,58 

Viselkedési esemény stratégia 

Kérdéstípus Átlagpont/előfordulás Szórás 

Szakmai tapasztalattal kapcsolatos 4,47 1,80 

Konkrét bűnügyi esettel kapcsolatos 1,44 1,16 

Összes 2,96 2,14 

Stressz stratégia 

Kérdéstípus/jellemző Átlagpont Szórás 

Kellemetlen érzést keltő kérdések 1,62 1,07 

Rövid idő a válaszra 1,74 1,16 

Összes 1,68 1,11 

forrás: saját táblázat 

 

Három alkalom kivételével, minden meghallgatás elején kínálták hellyel a jelentkezőket, 

két alkalommal kínáltak vizet/üdítőt. A kellemes légkör jellemző volt a meghallgatásokra, 

átlagosan 4,68 pontot adtak rá. A feszültségoldó kérdések előfordulásának átlagértéke 3,44, 

tehát mérsékelten jellemzőek voltak. A barátságos stratégiára vonatkozó kérdésekre adott 

átlagpontszám 4,06, így megállapítható, hogy ezen stratégia elemei egyértelműen 

megjelentek a meghallgatásokon. 



44 
 

 

A rostáló stratégiára vonatkozó kérdések gyakoriságára adott átlagpontszám 2,79, a 

stratégia kismértékben jellemző. Az írnokok és tisztviselők - hasonlóan a bírákhoz - 

leggyakoribbnak a személyiségre utaló kérdéseket tartották a stratégiához tartozó 

kérdéseken belül, átlagosan 3,29 ponttal értékelték, miszerint mérsékelten voltak jelen. A 

legkevésbé jellemző kérdések a válaszok alapján - szintén a bírákkal összhangban - a 

szabadidős tevékenységre utaló kérdések voltak 2,29-es átlagértékkel.  

 

A problémamegoldó stratégiához kapcsolódó kérdések minimálisan fordultak elő. 

Leginkább az összefüggések átlátására irányuló kérdéseket tartották gyakorinak, ugyanis 

az átlagosan adott pontszám 2,7 pont. A stratégia fő karakterisztikáját adó „Mit tenne 

abban az esetben, ha…?” jellegű kérdések sem voltak túl jellemzőek, gyakoriságuk 

átlagértéke 2,41 pont. A kitalált bűnügyi esetekre utaló kérdések szinte egyáltalán nem 

fordultak elő, átlagpontszámuk mindössze 1,44. 

 

A viselkedési esemény stratégia kérdéseinek gyakoriságára adott átlagpontszám 2,96, ezzel 

a második legjellemzőbb stratégia a meghallgatásokon. A vélemények azonban 

nagymértékben különböznek egymástól, a szórás ugyanis 2,14 pont. A szakmai 

tapasztalatra utaló kérdéseket meglehetősen gyakorinak értékelték átlagosan 4,47 pontot 

adva, azonban az egyetértés itt sem valósult meg, a szórás 1,8 pont. A megtörtént bűnügyi 

esetekre vonatkozó kérdések nem voltak jellemzőek - az átlagérték 1,44 - ami nem 

meglepő, hiszen a gyakorlatban az jellemző, hogy az írnoki pozíciók feltöltése nagy 

arányban az igazságszolgáltatási rendszeren kívülről történik, így nincsen bűnügyi esettel 

kapcsolatos tapasztalatuk. 

 

A legkevésbé jellemző stratégia az írnokoknál, tisztviselőknél is a stressz stratégia, 

ugyanis a válaszadók átlagosan 1,68 pontot adtak a vonatkozó kérdésekre.  

 

A szórás értékei 1 és 2 között vannak, a válaszok meglehetősen különböznek egymástól. A 

legnagyobb egyezőség a stressz stratégiára vonatkozó kérdésekben figyelhető meg - a 

szórás 1,11 pont. 
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11. ábra: Az írnoki, tisztviselői meghallgatások stratégiára adott válaszok átlagpontszámai 

forrás: saját ábra 

 

Amint a 11. ábra mutatja, a legjellemzőbb az írnokoknál, tisztviselőknél is a barátságos 

stratégia. A második legjellemzőbb a viselkedési esemény stratégia, amely a gyakori 

szakmai tapasztalatra utaló kérdéseknek tudható be. A rostáló stratégia a harmadik helyen 

áll, melyet a problémamegoldó stratégia követ. Hasonlóan az előző vizsgálatokhoz, itt is a 

stressz stratégia a legkevésbé jellemző. A stratégia független szakmai tudásra utaló 

kérdések az írnokoknál, tisztviselőknél is gyakoriak voltak, az átlagpontszám 4,48, így 

elmondható, hogy a meghallgatásokra a legjellemzőbb a kellemes légkör, a szakmai 

tapasztalatra és tudásra utaló kérdések. 

 

8.2.5. A kérdőív eredményeinek összefoglalása 

 

A vizsgálat kiderítette, hogy az elnök önértékelésén alapuló interjú stratégia és a kérdőív 

eredmények között eltérés van. Míg véleménye szerint stílusában a rostáló stratégia 

dominál, az interjú alanyok válaszai alapján a barátságos stratégia elemei a jellemzőbbek. 

A barátságos stratégia a pontszámok alapján a vizsgált beosztások meghallgatásain is 

uralkodik. Minden szempontból a stressz stratégia a legkevésbé jellemző a meghallgatások 

körében.  
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Az írnokok általánosságban magasabban értékelték az egyes stratégiai stílusokra 

vonatkozó kérdések gyakoriságát, következtetésképpen az ő meghallgatásaikon 

jellemzőbbek az egyes stratégiák, különösen a barátságos, rostáló és viselkedési stratégiák 

elemei.  

 

 

 

12. ábra: Az írnokok, tisztviselők és bírák meghallgatásainak jellemzőinek 

összehasonlítása 

forrás: saját ábra 

 

Tudatos, előre megtervezett stratégia azonban véleményem szerint egyik beosztásra 

rendezett meghallgatásokon sincs. A stratégiai elemek nagymértékben keverednek, az 

átlagpontszámok a legtöbb stratégia kapcsán alacsonyak, tehát alig jellemzőek. A szórás 

szinte minden esetben magas, a meghallgatások következtetésképp nagyon változékonyak. 

Nincsenek stratégiai prioritások, általánosságban a barátságos atmoszféra kialakítására és 

stratégiától függetlenül a szakmai tudásra koncentrálnak. 
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9. Összefoglalás 

 

Szakdolgozatomban ismertettem az emberhez kapcsolódó fogalmakat, az ember jellemzőit. 

Rávilágítottam arra, milyen különleges tényező az ember a szervezetek működésében, és 

hogy milyen fontos a megfelelő toborzási, kiválasztási rendszer kialakítása.  

 

Bemutattam a humán erőforrás menedzsment funkcióit, feladatait, annak fejlődését a 

versenyszférában, valamint a közszférában. Láthattuk, hogy más-más tényezők játszották a 

fejlődésben a fő szerepet. A versenyszférában nyilvánvalóan a globalizáció, a vállalati 

méretek növekedése, a munkakörök számának növekedése, míg a közszférában a jogi-, 

törvényi háttér hat ki rá a legnagyobb mértékben.  Az utóbbi időben megkezdődött a 

versenyszférára jellemző HRM elemek átvétele a közszférába. 

 

Ismertettem a toborzás fő kérdésköreit, a belső-külső forrásból történő toborzás 

módszereit. Bemutattam a kiválasztási módszereket, az interjúkon belül kitértem azok 

típusára, az alkalmazható interjú stratégiákra, valamint az alkalmazható tesztekre és azok 

tipikus fajtáira azért, hogy ismerjük a toborzási-, kiválasztási funkció eszköztárát. 

 

Láthattuk, hogy a magyar igazságszolgáltatás szervei egy négy-szintű hierarchián belül 

tevékenykednek. A Miskolci Járásbíróság a hierarchia legalsó fokán foglal helyet.  

Igazgatási szempontból az összes igazságügyi szervezet felett áll az Országos Bírósági 

Hivatal elnöke, aki a bírák esetén a teljes rendszerre kihat a toborzás kapcsán, s akinek 

tevékenységét az Országos Bírói Tanács felügyeli. 

 

Bemutattam a Miskolci Járásbíróság szervezeti felépítését egy ábrán keresztül, amin 

láthattuk, hogy élén az elnök és az elnökhelyettes áll, akik alá a csoportvezetők, a 

csoportvezetők alá az adott csoport bírái és a kezelőirodák tartoznak. A bírák alatt a bírói 

tanácsok mellé beosztott bírósági ügyintézők, írnokok, tisztviselők, fogalmazók, titkárok 

helyezkednek el a szervezeti hierarchiában. A járásbírósági irattár működéséért közvetlenül 

az elnök felel.  

 

Mint észrevehettük, a Miskolci Járásbíróság, mint a közszférában tevékenykedő szervezet 

különleges munkaerő-beszerzési rendszerrel rendelkezik. A toborzás és kiválasztás 
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jogszabályok által erősen korlátozott.  HR részleg hiányában a Miskolci Járásbíróság 

elnöke, a Miskolci Törvényszék elnöke, valamint a Miskolci Törvényszék Bírói Tanácsa 

látja el a toborzási- és kiválasztási funkciót. 

 

5. táblázat: Toborzási információk összefoglalása 

Beosztás 

Jellemző 

toborzási 

Jellemző 

toborzási Illetékes 

forrás módszerek 

Bírák Külső/belső Pályáztatás 
A Miskolci Törvényszék bírói tanácsa, az 

OBH elnöke 

Titkárok Külső/belső Pályáztatás A Miskolci Törvényszék elnöke 

Fogalmazók Külső Pályáztatás A Miskolci Törvényszék elnöke 

Írnokok Külső 
Kapuban állók 

felvétele 
A Miskolci Járásbíróság elnöke 

Tisztviselők Külső/belső Kinevezés A Miskolci Járásbíróság elnöke 

Fizikai 

alkalmazottak 
Külső 

Kapuban állók 

felvétele 
A Miskolci Járásbíróság elnöke 

Bírósági 

ügyintézők 
Külső Pályáztatás A Miskolci Törvényszék elnöke 

Vezetők Belső Pályáztatás 
A járásbírósági bírák, a Miskolci 

Törvényszék elnöke 

forrás: saját táblázat 

 

Az 5. táblázat összefoglalja a kutatásom során szerzett információkat a járásbírósági 

alkalmazottak beosztásonkénti toborzási forrásáról, módszereiről, valamint a munkaerő-

beszerzés elsődleges illetékeseiről. A leggyakoribb módszernek a pályáztatás bizonyult. A 

munkaerő-beszerzési rendszer legfőbb sajátossága, hogy a főbb szakmai alkalmazottak 

toborzásában és kiválasztásában nem a Miskolci Járásbíróság elnöke, hanem a Miskolci 

Törvényszék elnöke, bírói tanácsa, valamint az OBH elnöke az illetékes.  

 

Megvizsgáltam a meghallgatásokat is az interjú stratégiák szempontjából. Megállapítottam, 

hogy leginkább a barátságos stratégia elemei jellemzőek, míg a legkevésbé a stressz 

stratégia van jelen a meghallgatásokon. Az alacsony pontszámok alapján azonban arra a 

következtetésre jutottam, hogy nincs előre meghatározott interjú stratégia, az elemek 

keverednek, elsősorban a szakmai tudásra való koncentrálás a jellemző. A stratégiák 

közötti sorrendet a 13. ábra szemlélteti. 
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13. ábra: Az interjú stratégiák sorrendje 

forrás: saját ábra 

 

A magyar igazságszolgáltatásban fennálló pályázati rendszer stabil lábakon áll, jól 

kialakított rendszer. Azonban a munkaerő-beszerzési folyamatot lassítja a pályázatok 

postai úton történő begyűjtése. Javasolnám a pályázatok elektronikus úton történő 

gyűjtését, aminek köszönhetően az gyorsabbá válna, hiszen a pályázatok a jelentkezés 

pillanatában azonnal elérhetőek, értékelhetőek lehetnének. Elektronikus úton történő 

beérkezés esetén a pályázatok automatikusan felvehetőek lennének egy adatbázisba, 

megszüntetve így a felviteli időigényt.  

 

A toborzási források tekintetében javasolnám a „kapuban állók felvétele” módszeren túl az 

ismerősökön keresztüli toborzást, valamint a munkaerő-közvetítők alkalmazását az írnokok 

és fizikai alkalmazottak esetében az alacsony kompetenciaelvárásokra való tekintettel. 

Mindkét módszer esetében lerövidülne a kiválasztás időigénye, mivel az ismerősökön 

keresztüli toborzás esetén a javasolt egyének közül nagy valószínűséggel rövidebb idő alatt 

lehetne találni megfelelő embert, valamint a munkaerő-közvetítő alkalmazásakor a 

közvetítő végzi el a kiválasztási procedúrát a kritériumoknak megfelelően. 

 

A humánpolitikai rendszer egyértelműen merev, viszont a rendszernek egy rugalmasabb 

pontja a vizsgált interjú stratégiák területe. Ez okból kifolyólag a meghallgatók részére 

javasolnám a meghallgatásokra irányuló módszerek, stratégiák szélesebb körű, tudatos 

alkalmazását. A bírák tekintetében indokoltan alkalmazható lenne nagyobb mértékben a 

stressz stratégia, mellyel - a bírói alkalmassági vizsgán túl - jobban feltérképezhető lenne a 

bírójelöltek stressz-tűrőképessége és türelme, amely a szakmában különösen fontos 

1. 2. 3. 4. 5.

A Miskolci Járásbíróság

elnökének stratégiája

önértékelése szerint

A Miskolci Járásbíróság

elnökének stratégiája

a kérdőív szerint

A bírák meghallgatásaira

jellemző interjú

stratégiák

Az írnokok, tisztviselők

meghallgatásaira 

jellemző interjú stratégiák

Interjú stratégiák

Barátságos Viselkedési esemény Rostáló Problémamegoldó Stressz

Barátságos Problémamegoldó Rostáló Viselkedési esemény Stressz

Barátságos Rostáló Viselkedési esemény Problémamegoldó Stressz

Rostáló Barátságos Viselkedési esemény Stressz -
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tulajdonságok. Az írnokok esetében a rostáló stratégiát lehetne nagyobb mértékben 

alkalmazni a véleménynyilvánító és szakmához nem kapcsolódó kérdésekkel, melyek 

segítségével a benyomások könnyebben leszűrhetők lennének, kialakítva egy jobb 

kiválasztási rendszert. 
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10. Summary 

 

In the first part of my degree work I reviewed the categories related to human beings’ 

abilities, knowledge and skills, the features of humans. We could realize how changeable 

humans’ qualities can be, therefore organizations must establish the best recruitment and 

selection system. 

 

I displayed the functions and tasks of the human resource management together with the 

development of the HRM in the private and public sector as well. It became clear that the 

engine of development was not the same. In the private sector the reason for the 

development was the globalization, the increasing company sizes, and the growth in the 

number of employees, while in the public sector the political- and legal background were 

the most important. 

 

The organizations of the justice system operate in a four-level hierarchy. The District 

Council of Miskolc is located at the bottom of the hierarchy. The leader of the justice 

system is the president of the National Judicial Office, whose work is inspected by the 

National Judicial Council. 

 

I featured the organizational structure of the District Council of Miskolc with a figure, we 

could see that the chairman and the vice-chairman are at the top. Beneath them are the 

team leaders in the hierarchy, who are the leaders of the teams of judges and the related 

offices. The judicial administrators, scriveners, officers, draftsmen, secretaries are at the 

bottom of the hierarchy. The archives are controlled directly by the chairman. 

 

The District Council of Miskolc, as an organization operating in the public sector has a 

special recruitment system that is limited by measures. There is no HR department, 

therefore the recruitment and selection function is carried out by the chairman of the 

District Council of Miskolc, the chairman of the Tribunal of Miskolc and the Judicial 

Council of the Tribunal of Miskolc. 

 

My research showed that the most common method of recruiting is tendering, which is 

supported by a well-established tender system. The main specialty of the recruitment 
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system is that the assign of the recruiting of the most important professionals of the district 

council are the chairman of the Tribunal of Miskolc, the Judicial Council of the Tribunal of 

Miskolc, and the chairman of the National Judicial Office. 

 

I examined the interviews as well focused on the interview strategies. I found that the 

friendly strategy is the most specific, while the stress strategy is the less. However, 

according to the low average-points I concluded that there are no pre-planned strategies, 

the features are changeable, the main focus is on the professional knowledge. 

 

The tender system is stable, but in my opinion it could be faster by collecting the tenders 

electronically. This way the tenders would be available right after application. The 

incoming applications could be stored automatically in a data base in order to make 

evaluation faster and easier. 

 

In connection with the sources of recruitment I recommend using the method of “recruiting 

acquaintances”, and the using of labour-mediators in the case of scriveners and physical 

workers, because of the low qualification requirements. The selection process would be 

shorter, because finding an appropriate employee of the suggested applicants would take 

less time and labour-mediators carry out the selection function instead of the council. 

 

The human political system is steady, but the examined field of the interview strategies is 

flexible. For this reason I suggest the interviewers the use of the strategies in a conscious 

way. In the case of judges stress strategy could be used more efficiently, it could help 

testing the stress-tolerance and patience of the applicants, which are very important in this 

job. Using screening strategy would be suitable for collecting more impressions about 

people by asking more questions about their opinion, about other things related to non-

work topics. Applying these strategies selection could become more efficient. 
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14. Mellékletek 

1. melléklet: A kérdőív tartalma 

1. Neme? * 

o  férfi 

o  nő 

2. Kora? * 

o       - 20 

o  21 - 25 

o  26 - 30 

o  31 - 35 

o  36 - 40 

o  41 - 45 

o  46 - 50 

o  51 - 55 

o  56 - 60 

o  61 - 

3. Jelenlegi beosztása? * 

o  Vezető 

o  Bíró 

o  Titkár 

o  Fogalmazó 

o  Tisztviselő 

o  Írnok 

o  Bírósági ügyintéző 

o  Fizikai alkalmazott 

o  Egyéb:  

4. Hogyan került jelenlegi járásbírósági pozíciójába? * 

o  Pályázat útján 

o  Pályázat nélküli áthelyezéssel 

o  Munkaerő-közvetítőn keresztül 

o  Egyszerűen állásra jelentkezett és behívták 

o  Kirendeléssel 

5. Mikor került jelenlegi pozíciójába? * 

(Év, hónap) 
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6. Jelenlegi pozíciójának megszerzése előtt is a Miskolci Járásbíróságon dolgozott? * 

o  Igen 

o  Nem 

7. Jelenlegi pozíciójának megszerzése során vett-e részt meghallgatáson? * 

o  Igen 

o  Nem 

8. Ha igen, ki hallgatta meg Önt? 

(Ha kétszer is vett részt meghallgatáson, a 8.-24. kérdésekre az első, a 25.-41. kérdésekre a 

második meghallgatásának megfelelően válaszoljon) 

o  A Miskolci Törvényszék Bírói Tanácsa 

o  A Miskolci Törvényszék elnöke 

o  A Miskolci Járásbíróság elnöke 

o  Egyéb:  

9. A meghallgatás elején kínálták hellyel? 

o  Igen 

o  Nem 

10. A meghallgatás elején kínálták vízzel/üdítővel? 

o  Igen 

o  Nem 

11. A meghallgatásra mennyire volt jellemző: a kellemes légkör 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

12. az olyan kérdések, amelyektől kellemetlenül érezte magát 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

13. a szabadidős tevékenységére utaló kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

14. a szakmai tudására utaló kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

15. a szakmai tapasztalatára utaló kérdések 
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1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

16. a véleménynyilvánító kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

17. a személyiségére utaló kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

18. a "Mit tenne abban az esetben, ha...?" jellegű kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

19. a szakmához nem kapcsolódó kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

20. a feszültségoldó kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

21. hogy rövid időt hagytak a válaszára 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

22. hogy összefüggéseket kellett átlátnia 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

23. hogy kitalált bűnügyi szituációval kapcsolatban kérdezték 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

24. hogy olyan bűnügyi esettel kapcsolatban kérdezték, amellyel kapcsolatban 

tevékenykedett 
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1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

25. Amennyiben volt második meghallgatása, azon ki hallgatta meg Önt? 

o  A Miskolci Törvényszék Bírói Tanácsa 

o  A Miskolci Törvényszék elnöke 

o  A Miskolci Járásbíróság elnöke 

o  Egyéb:  

26. A meghallgatás elején kínálták hellyel? 

o  Igen 

o  Nem 

27. A meghallgatás elején kínálták vízzel/üdítővel? 

o  Igen 

o  Nem 

28. A meghallgatásra mennyire volt jellemző: a kellemes légkör 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

29. az olyan kérdések, amelyektől kellemetlenül érezte magát 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

30. a szabadidős tevékenységére utaló kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

31. a szakmai tudására utaló kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

32. a szakmai tapasztalatára utaló kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

33. a véleménynyilvánító kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 
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Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

34. a személyiségére utaló kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

35. a "Mit tenne abban az esetben, ha...?" jellegű kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

36. a szakmához nem kapcsolódó kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

37. a feszültségoldó kérdések 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

38. hogy rövid időt hagytak a válaszára 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

39. hogy összefüggéseket kellett átlátnia 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

40. hogy kitalált bűnügyi szituációval kapcsolatban kérdezték 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

41. hogy olyan bűnügyi szituációval kapcsolatban kérdezték, amellyel kapcsolatban 

tevékenykedett 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Egyáltalán nem       Teljes mértékben 

 

 

 


