PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A KÚRIA 2022. ÉVI GYAKORNOKI PROGRAMJA
A Kúria elnöke pályázatot hirdet az állam- és jogtudományi karok doktori iskoláinak,
valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi és rendészettudományi
doktori iskolájának hallgatói számára a Kúrián gyakornoki feladatok ellátására.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 10.
A pályázatokat a fenti határidőig a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályára
kell benyújtani (személyesen: 1055 Budapest, Markó utca 16., I/151.; postán: 1363 Budapest,
Pf. 35.).
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. február 20.
A gyakornoki programmal kapcsolatos tudnivalók:
- A gyakornoki program 2022 márciusától 2022 decemberéig tart, a záró konferencia
előreláthatólag 2022 decemberének első felében lesz.
- A gyakornokok a Kúria ítélkező tanácsai mellé beosztva végzik tevékenységüket,
gyakornokonként egy-egy instruktor bíró irányítása és felügyelete mellett. Alapvető
feladatuk az adott ítélkező tanács munkájának támogatása, amelyet az instruktor bírók
értékelnek. A gyakornokok a doktori tanulmányaikhoz kapcsolódó kutatás elősegítése
érdekében – külön kutatási engedély birtokában – szakmai anyaghoz férhetnek hozzá.
- Minden gyakornok köteles a Kúrián végzett tevékenységével összefüggésben az előírt
időszakról jelentést tenni az instruktor bírónak.
- A gyakornokok emellett kötelesek a kutatási témájukhoz kapcsolódóan egy publikálásra
alkalmas tanulmányt elkészíteni, és azt az instruktor bírónak legkésőbb 2022. december
15-ig bemutatni, továbbá az év során elért kutatási eredményekről a 2022 decemberi záró
konferencián beszámolni.
- A Kúria gyakornoki programjában való eredményes részvétel a későbbiekben főtanácsadói
álláshelyre benyújtott pályázat elbírálásakor előnyt jelent.
Részvételi feltételek:
Pályázatot nyújthat be, aki doktoranduszként nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói
jogviszonyban áll. Pályázatot nyújthat be az is, aki magyarországi állam- és jogtudományi,
közigazgatás-tudományi és rendészettudományi doktori iskola doktoranduszaként már
abszolutóriumot szerzett, de még fokozatszerzés előtt áll. Nem akadálya a pályázat
benyújtásának a korábbi gyakornoki programban való részvétel.
A pályázatok benyújtásának tartalmi követelményei:
A pályázati anyaghoz csatolni kell:
- a hallgatói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást, illetve az abszolutórium
megszerzését igazoló irat másolatát,
- szakmai önéletrajzot,
- publikációs jegyzéket,
- motivációs levelet,
- kutatási tervet,
- a doktori iskola vezetőjének írásbeli véleményét.

Pályázni vagy a mellékletben felsorolt, a Kúria kollégiumai által meghatározott, vagy a
doktorandusz saját doktori tématervében szereplő kutatási témára vonatkozó kutatási terv
benyújtásával lehet.
A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a Kúria elnöke által kijelölt bírókból álló bizottság a pályázók személyes
meghallgatását követően, zárt ülésen bírálja el.
Budapest, 2022. január 18.
Dr. Varga Zs. András

MELLÉKLET
KUTATÁSI TÉMAJAVASLATOK 2022. ÉVRE
Büntető Kollégium:
Büntető anyagi jog:
1. A jogos védelem megítélése a bírói gyakorlatban
2. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények megítélése, különös
tekintettel a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésre
3. A korrupciós bűncselekmények és a megbízhatósági vizsgálat
Büntető eljárásjog:
1. A telekommunikációs eszközök használatának tapasztalatai
2. A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések gyakorlata
3. A Be. CI. és CII. Fejezete szerinti távollétes eljárások megítélése az alapelvek és az
alapvető rendelkezések tükrében
Polgári Kollégium:
1. A közjogi és magánjogi elemek keveredése a földforgalmi törvény elővásárlási és
előhaszonbérleti szabályozásában
2. Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége és más közhiteles nyilvántartások szerepe
3. A közszereplők személyiségvédelmének határai
4. A biztosítási szerződésben szereplő ÁSZF-ek tisztességtelenségének kérdései
5. Jogutódlás a szerződéses jogviszonyban és a nováció összefüggései
6. A részleges érvénytelenség tényállása és jogkövetkezményei
7. A 93/13/EGK irányelv 6. és 7. cikkének érvényesülése az érvénytelenség további
jogkövetkezményei körében
8. A járványügyi szabályozás hatása a magánjogi jogviszonyokra
Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium:
A helyi adókkal kapcsolatos jogviták a pénzügyi közigazgatási ítélkezésben
A nyugdíjmegállapítással összefüggő közigazgatási perek
Az ágazati típusú eljárási szabályok és az Ákr. szabályozásának viszonyrendszere
A közbeszerzési szabályok változásának tükröződése a bírói gyakorlatban, a komplex
közbeszerzési jogviták
5. A népszavazással összefüggő jogviták szabályozása az EU tagállamok
jogrendszerében
1.
2.
3.
4.

