
 

 

Nyíregyházi Törvényszék Bírói Tanácsának Ügyrendje 

 
(15/2013 (IX. 9.) BT számú határozat szerint 2013. 09. 09. napján lépett hatályba, egységes 

szerkezetben a 2014. 03.17-i és 2014.12.01-i  és 2017.04.07-i módosításokkal) 

 

 

 I.Fejezet 
 

 

Alapvetés 
 

1. §. 

 

(1) Nyíregyházi Törvényszék Bírói Tanácsának az összbírói értekezlet döntése alapján jelenleg 13 

tagja és 5 póttagja van. A tagok és póttagok névsorát megválasztásukat követően 5 napon belül a 

bíróság intranetes oldalán minden bíró számára elérhetővé kell tenni. 

(2) A BT a megválasztását követően 30 napon belül alakuló zárt ülést tart. 

A zárt ülésen a rangidős tag elnököl, a jegyzőkönyvet az általa felkért BT tag vezeti. A zárt ülésen a 

tagok titkos szavazással, egyszerű többséggel választják meg a BT elnökét és elnökhelyettesét. 

 

 

 

II. Fejezet 
 

 

A Bírói Tanács póttagjaira vonatkozó rendelkezések 
 

2. §. 

 

(1) A BT tanácsi tag tagságának megszűnése esetén vagy bármely tag tartós akadályoztatása esetén 

válik a póttag a BT tagjává. 

(2) A póttagok a megválasztásukkor elért legtöbb szavazat sorrendjében kerülnek bevonásra. 

Szavazategyenlőség esetén a hosszabb szolgálati idővel rendelkező bíró válik taggá. 

(3) Tartós akadályoztatásnak minősül, ha a tag előre láthatóan, huzamosan, 3 hónapot meghaladóan 

bármely okból akadályoztatva van. 

A tartós akadályoztatás tényét, annak várható idejét, illetve az akadályoztatás megszűnését az érintett 

BT tag haladéktalanul köteles bejelenteni a BT Elnökének. 

(4) A BT tag akadályoztatásának megszűnése esetén a korábban helyébe bevont póttag munkáját az 

eredeti tag veszi át, a póttag kilépése mellett. 

(5) A póttag bevonásáról, illetve a tag akadályoztatásának megszűnése esetén a tag újbóli bevonásáról 

és ezzel egyidejűleg a póttag mentesítéséről – a fenti szabályozásnak megfelelően - a BT Elnöke 

köteles gondoskodni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Fejezet 
 

 

A Bírói Tanács feladatai 
 

3. §. 

 

(1) A Bírói Tanács véleményt nyilvánít: 

a.) a bíró kinevezése tárgyában és – kivéve, ha ez a bíró hozzájárulásával történik – a bíró beosztása, 

áthelyezése, kirendelése tárgyában. 

b.) a bíróság éves költségvetési tervéről és jóváhagyott költségvetés felhasználásáról, 

c.) a bíróság szervezeti és működési szabályzatáról, ügyelosztási tervéről. Az  ügyleosztási rendről 

a Bt. minden év november 30. napjáig nyilvánít véleményt. 

(2) Véleményezi a törvényszék székhelyén működő helyi bíróság elnökére, valamint a nyolc 

engedélyezett bírói létszám legalább kétszeresét meghaladó helyi bíróság elnökére vonatkozó 

címadományozási javaslatot. 

(3) Kezdeményezheti a járásbírósági, valamint közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök, 

elnökhelyettes, csoportvezető, csoportvezető helyettes vizsgálatának elrendelését, vagy felmentését. 

(4) Bírói pályázati eljárásban a járásbíróságra, közigazgatási és munkaügyi bíróságra, valamint a 

törvényszékre kiírt pályázat esetén a pályázókat meghallgatja, a pályázatokat az elért pontszámoknak 

megfelelően rangsorolja, majd a rangsort, a pályázatokat, szükség esetén az írásbeli indokolt 

határozatát továbbítja a törvényszék elnökének. 

(5) A Bszi-ben nem szabályozott alábbi kérdésekben véleményt nyilvánít: 

a.) a törvényszék elnöke által előterjesztett ügyekben, 

b.) a bírák által javasolt egyéb ügyekben. 

(6) A Bírói Tanács feladatai ellátásához tájékoztatást kérhet: 

a.) a törvényszék létszámhelyzetéről, 

b.) a törvényszék fegyelmi helyzetéről, 

c.) fogalmazók és titkárok kinevezéséről, 

d.) fogalmazóképzésről, a beszámoltatások eredményéről, 

e.) az ügyforgalmi adatokról, az ítélkezés időszerűségéről, 

f.) a törvényszék gazdálkodásáról. 

(7) Kezdeményezi: 

a.) a törvényszék illetékességi területére kinevezett bírák, vagy azok egy részének érdekeit 

érintőintézkedések meghozatalát, 

b.) részükre sérelmes intézkedések felülvizsgálatát, megszüntetését. 

 

 

A Bírói Tanács Elnökének, Elnökhelyettesének feladatai 
 

4. §. 

 

(1) Szervezi és összehangolja a BT működését, képviseli a BT-t, részt vesz a vezetői értekezleteken. 

(2) Az ülések között történt eseményekről a BT-nek beszámol. 

(3) Összeállítja az ülések napirendjét, előkészíti témáit, összehívja és vezeti a BT üléseit, a hozott 

határozatokat közli az érintettekkel. 

(4) Évenként összbírói értekezleten beszámol a BT munkájáról. 

(5) Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes ellátja az elnöki teendőket. Mindkettőjük 

akadályoztatása esetén az általuk megbízott Bt-tag látja el a feladatokat. 

 

 



 

 

 

 

A Bírói Tanács és tagjainak jogai és kötelességei 
 

5. §. 

 

(1) A BT tagja jogosult és köteles az ülés előtt megfelelő időben a napirendre kerülő ügyeket, 

előterjesztéseket megismerni. 

(2) A BT tagjai kötelesek részt venni a BT ülésein, akadályoztatásukat a BT Elnökének előzetesen 

bejelenteni. 

Akadályoztatása esetén a tag a napirendre kerülő ügyekben írásban észrevételt tehet. 

 

 

IV. Fejezet 
 

A Bírói Tanács összehívása 
 

6. §. 

 

(1) A BT az ülését szükség szerint, de évenként legalább négyszer tartja. 

(2) A BT ülésének összehívását a napirendre vonatkozó javaslattal együtt bármelyik tag 

kezdeményezheti. A tagok több mint felének írásbeli javaslatára a BT-t össze kell hívni. 

(3) A napirendre vonatkozóan az ülés elején bármelyik jelenlévő tag javaslatot tehet. A BT ez esetben 

egyszerű szótöbbséggel dönt a javaslat napirendre tűzéséről. 

(4) A BT üléseit a BT Elnöke hívja össze írásban, elektronikus úton, vagy telefonon. 

(5) Írásbeli vagy elektronikus úton történő meghívás esetén a meghívóhoz csatolni kell a napirendi 

pontokat, az azokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az előterjesztések alapjául szolgáló írásos anyagot, 

amennyiben az korábban megküldésre nem kerültek. 

(6) Az Elnök a napirendtől függően további személyek meghívásáról is intézkedik. 

(7) Az ülések időpontját és napirendjét a BT Elnöke a törvényszék levelező rendszerében közzéteszi. 

 

 

A Bírói Tanács ülése 
 

7. §. 

 

(1) A BT ülését az Elnök vezeti. Akadályoztatása esetén ezt a feladatot az elnökhelyettes, 

mindkettőjük akadályoztatása esetén az általuk megbízott BT tag látja el. 

(2) A jegyzőkönyvet a levezető elnök által felkért tag vezeti. 

(3) A BT ülésén a Nyíregyházi Törvényszék Elnöke, illetve megbízottja állandó meghívottként vesz 

részt. 

Gazdasági jellegű napirend estén részt vesz a Nyíregyházi Törvényszék Gazdasági Hivatalának 

vezetője, személyi kérdések esetében az érintett bíró, bírósági vezető. 

(4) A BT ülése a bírák számára – ha a szabályzat kivételt nem tesz – nyilvános. 

(5) A bírói kinevezési eljárás során a BT az ítélőtábla elnöke által kijelölt két ítélőtáblai bíróval 

egészül ki. 

Amennyiben a kinevezési eljárás a közigazgatási és munkaügyi bíróságra kiírt pályázatra vonatkozik, 

a bírói tanács 2, a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium kollégiumvezetője által kijelölt 

bíróval egészül ki. 

(6) A BT akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint 2/3-a (13 tag esetén legalább 9 tag) 

részt vesz. 

Döntéshozatal 



 

 

 

8. §. 

 

(1) Az egyes napirendhez tartozó előterjesztéseket, javaslatokat az előterjesztő ismerteti, akihez 

kérdések intézhetőek, tőle további adat, információ kérhető. 

(2) A Nyíregyházi Törvényszék Elnöke az (1) bekezdésben meghatározottak, illetve bármely 

előterjesztés, javaslat esetén szavazás előtt álláspontját kifejtheti. 

(3) A BT döntéseit szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a BT Elnökének szavazata 

dönt. 

A jelenlévő tagok 2/3-nak szavazata szükséges a tag és a vezetőfelmentésének kezdeményezéséhez. 

(4) A BT a (5),(6),(7) bekezdésben foglaltak kivételével nyílt, egyszerű többségű szavazással dönt. 

(5) A BT tagjai egyharmadának indítványára bármely kérdésben titkos szavazással dönt. 

(6) Egyszerű szótöbbséggel hozott határozat alapján személyi kérdésekben zárt ülést tarthat. A BT a 

személyi ügyekben történő vélemény–nyilvánítás esetén titkos írásbeli szavazással hozza meg 

döntését, kivéve ha a jelenlévő tagok egyhangúlag a nyílt szavazás mellett döntenek. 

(7) Zárt ülés tartását indokolt esetben a jelenlévő tagok szótöbbséggel hozott határozatával bármely 

ügyben elrendelheti. 

(8) A titkos szavazatokat a BT Elnöke által felkért 2 tag összesíti, a szavazólapokat zárt borítékban 

elhelyezi, melyet az Elnök a jegyzőkönyvhöz csatol. 

(9) Személyi kérdésekben - ülés tartása nélkül - a Bírói Tanács tagjai írásban szavazhatnak a bíróság 

belső levelezőrendszerén keresztül a Bírói Tanács elnöke által megküldött kérdésben, amelyet az 

elnök titkosan kezel. 

Nem lehet ilyen módon szavazni pályázat elbírálása körében, kivéve a határozott időre kinevezett 

bíró határozatlan időre történő kinevezése tárgyában. 

 

 

V. Fejezet 
 

 

Bírói pályázatok elbírálása 
 

9. §. 

 

(1) A meghozandó döntés előkészítése keretében a 7/2011 (III.4) KIM rendeleten(továbbiakban 

Rendelet) alapuló, mérlegelés tárgyát nem képező pontszámokat pályázónként összesített táblázatban 

a Nyíregyházi Törvényszék Elnöki Irodája összesíti és a teljes pályázati anyaggal együtt 

haladéktalanul elektronikus úton vagy írott másolati formában valamennyi BT tag részére megküldi. 

A BT Elnöke által kijelölt tagok a pályázati anyagokat előpontozzák, a Rendeletben meghatározott 

ponthatárokon belüli értékelési szempontokat jelen Ügyrend 1. számú melléklete tartalmazza. 

A kijelölt tagok az indokolással ellátott számításaikat az elnök által megadott határidőn belül 

kötelesek a BT Elnökéhez eljuttatni, aki azt haladéktalanul továbbítja a BT többi tagjának. 

(2) A meghallgatás időpontjáról és helyéről a BT Elnöke írásban, elektronikus levélben, kivételes 

esetben telefonon értesíti a pályázót. 

Az írásos meghívót tértivevényes/ajánlott küldeményként kell feladni, elektronikus levél esetén a 

meghívottól visszajelzést kell kérni a levél kézhezvételéről. Telefonon történt értesítésről hivatalos 

feljegyzést kell készíteni. 

 

(3) A Rendeletben meghatározottak szerinti pontok megállapításához szükséges igazolásokat - 

amennyiben azt a pályázat benyújtásával egyidejűleg, érdekkörén kívül felmerült okból nem tette 

meg - legkésőbb a meghallgatáson be kell mutatnia, ennek tényét pályázónként és igazolásonként a 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 



 

 

(4) 

a.) Amennyiben a pályázó a meghallgatásról a távolmaradását előzetesen kimenti, a BT a 

meghallgatáson a kimentési ok elfogadásáról egyszerű szótöbbséggel hozott határozatában a 

meghallgatáson dönt. Amennyiben a pályázó kimentését elfogadja, az új meghallgatás időpontját 

3 munkanapon belül ki kell tűzni, annak időpontjáról a pályázót ismételten értesíteni kell. 

b.)Ha a pályázó a szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg és távolmaradását előzetesen 

nem mentette ki, a BT az ő vonatkozásában is megállapítja a jogszabályon alapuló és a 

dokumentált anyagból megállapítható pontok számát, és ennek figyelembevételével állítja fel a 

rangsort. 

c.)Amennyiben valamely pályázó értesítése nem volt szabályszerű, a BT a többi pályázót 

meghallgatja, megállapítja a pontszámukat, azonban rangsort nem állít fel. A következő BT ülésről 

a távolmaradt pályázót a BT Elnöke ismételten értesíti, megjelenése esetén a BT meghallgatja, 

megállapítja a pontszámát. Ekkor kerül sor a pályázók közötti rangsor felállítására. 

d.)Ha a szabályszerű értesítés ellenére meg nem jelent pályázó a BT ülését követő 3 napon belül 

magát alapos okkal kimenti, kérésére a BT ismételt meghallgatást tűz ki, melyen a pályázót 

meghallgatja, a pontszámát újra megállapítja, és ha szükséges, ennek megfelelően módosítja a 

korábbi rangsort. 

(5) Ha a pályázó egyszerre több, azonos ügyszakban kiírt álláshelyre nyújtja be pályázatát, a BT csak 

egyszer pontozza és ez a többi pályázatra is irányadó, kivéve, ha a kiírt álláshelyek jellege olyan eltérő, 

hogy külön-külön igényli a pontok meghatározását. 

(6) A megjelent pályázókat a BT külön-külön meghallgatja, és értékeli. A meghallgatáson a BT tagjain 

kívül a pályázattal érintett szervezeti egység vezetője (járásbíróság elnöke, kollégium vezetője) 

valamint az egyéb meghívott kérdést intézhet a pályázóhoz. 

(7) A pályázóval meghallgatása során közölni kell az előzetesen megállapított és az ülésen a Bt által 

jóváhagyott pontszámot. Amennyiben a pályázó ezzel nem ért egyet az ülésen, meghallgatása 

befejezéséig kifogást terjeszthet elő, kérve az értékelési szempontok indoklását, pontjai módosítását. 

A kifogást a BT a pályázó távollétében bírálja el, a döntését a pályázóval közli. 

(8) A meghallgatást követően a Bt tagjai önállóan, titkosan, írásban pontozzák a pályázókat. 

(9) A BT a rangsor megállapítása során a pontszámok alapján kialakult sorrendtől nem térhet el. Ha 

a rangsor valamely helyén több pályázó azonos pontszámmal szerepel, az azonos helyen szereplő 

pályázók közötti sorrendet a BT általi meghallgatás eredménye alapján kell felállítani. Ha a BT általi 

meghallgatás során is azonos pontszámot érnek el a pályázók, közöttük a bírói tanács egyszerű 

szótöbbséggel hozott, írásbeli, indokolt határozatával sorrendet állít fel. 

(9a) Ha a Bírói Tanács által a meghallgatás során adott pontszámokra figyelemmel módosul a 

pályázók objektív pontjai alapján kialakult pályázati rangsor első három helyén álló pályázó személye, 

a Bírói Tanácsnak írásban kell megindokolnia a meghallgatás során a pályázónak adott pontokat. 

(10) A BT. Elnöke az adott álláshelyre vonatkozó rangsort a Bjt. 15. §. (2) , (2a.) , (3) bekezdés 

szerinti írásbeli indokolt határozatát továbbítja a Nyíregyházi Törvényszék Elnökének. 

(11) A BT Elnöke a meghallgatást követően a megállapított és a bíróság elnöke részére továbbításra 

kerülő rangsort a pályázók elért pontszámával együtt közli a pályázókkal. 

Ha a meghallgatáson szabályszerű értesítés ellenére valamely pályázó nem jelent meg, a BT Elnöke 

a pontszámok és a rangsor közlésénél jelzi, hogy elfogadott igazolási kérelem esetén a rangsor 

változhat. 

(12) A pályázó a BT által a meghallgatás eredményeként adott pontszámát nem kifogásolhatja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Fejezet 
 

 

Egyéb ügyviteli rendelkezések 
 

10. §. 

 

(1) A BT üléseiről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévők nevét, az egyes napirendi 

pontok tárgyalásának sorrendjét, a szavazás tényét, módját, eredményét és a határozat szövegét. A 

jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

(2) A jegyzőkönyv eredeti példányához csatolni kell az ülés napirendi pontjait, az írásos 

előterjesztéseket, javaslatokat, valamint a bírói állásra pályázók egyenkénti pontszámait tartalmazó 

táblázatot. 

(3) A jegyzőkönyv eredeti példányát és mellékleteit a BT elnöke őrzi. 

(4) A BT Elnöke a BT üléséről a törvényszék területére beosztott bírókat a levelező rendszer útján 

tájékoztatja. 

 

Egyéb rendelkezések 
 

11. §. 

 

(1) A BT működési kiadásait a törvényszék a költségvetéséből biztosítja. 

(2) Amennyiben az ügyrend valamelyik kérdésről nem rendelkezik, azokban a kérdésekben a Bszi., 

a Bjt. és a Rendelet és az 1/2012. (X.15.) OBT ajánlás rendelkezései irányadóak. 

 

 

 

Jelen ügyrend a Nyíregyházi Törvényszék Bírói Tanács ülésén az elfogadása napjával  lép 

hatályba. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nyíregyházi Törvényszék Ügyrendjének 

 

   
l.sz. melléklete 

 

1. Szakmai értékelés: 

Ha a pályázó bírósági titkár, a joggyakorlati idő alatti értékelés eredményeként legutolsó (lasz. 

54.§.(1) bekezdés a./ és b./ pontokban meghatározott időben készült vagy ennek hiányában a 

fogalmazói, titkári tevékenysége ellátása alatt készült utolsó) fogalmazói és titkári) minősítése 

értékelhető. 

Amennyiben önhibáján kivül a joggyakorlati idö alatt nem készült fogalmazói vagy titkári értékelés, 

az a pályázat benyújtásáig pótolható, azt követően nem vehető figyelembe. 

 

 

2. Jogi diploma megszerzését követően a szakterületen végzett külföldi tanulmányút: 

Külföldi tanulmányútért akkor jár pont a pályázónak, ha azt a jogi egyetem elvégzését követöen jgi 

szakmai szervezet rendezte és a pályázó a részvételt igazolja. 

 

3. Jogi tárgyú publikáció: 

A Jogi Fórumban és más szakmai internetes oldalakon megjelenő, ellenőrzött publikáció esetén 

maximum 3 pont adható, a megjelenések számától függetlenül. Az ellenőrzöttség, lektoráltság 

tényét a pályázónak kell igazolnia. 

A megjelenés tényét a pályázó köteles igazolni, legkésőbb a meghallgatása alkalmával. 

Helyi érdekeltségű, kisebb orgánumban (heti, napilap) megjelent publikáció esetén a 3 ponton belül 

maximálisan 1 pont adható (a publikációszámától függetlenül). 

  

4. MIA képzés: 

Képzésenként (napok számától függetlenül) 0,5 pont adható. 

 

5. Egyéb szakmai többletteljesítmény: 

Oktatási tevékenység keretében pont jár a felsőfokú, illetőleg az emelt szintű (OKJ) képzési 

formában végzett folyamatos tevékenységért. Arányosítva pont jár az érettségit követően szervezett 

egyéb képzésben való folyamatos oktatásért. 

Folyamatos oktatásként legalább egy oktatási (tanítási) félévben végzett tevékenység értékelhető, 

rövidebb időre pont nem adható. 

 

 

                      



 

 

Nyíregyházi Törvényszék Bírói Tanácsának Ajánlása 

 

 

(1) A BT tagjainak megválasztására hivatott összbírói értekezletet a Nyíregyházi Törvényszék Elnöke 

a BT megbízatásának lejárta előtt 30 nappal hívja össze. 

(2) Jelöltet a Nyíregyházi Törvényszék területére beosztott bíró állíthat a szolgálati helyén elhelyezett 

urnába történő szavazat leadásával vagy az összbírói értekezleten. 

(3) A bíróságok elnökei valamennyi jelölt nevét felterjesztik a Nyíregyházi Törvényszék Elnökéhez 

az összbírói értekezlet előtt. 

(4) A tagnak, póttagnak jelölt személy a szavazás előtt nyilatkozik, hogy a jelölését elfogadja-e vagy 

nem. 

(5) A szavazólapon a jelölteket névsor szerint kell feltüntetni, beosztási helyének feltüntetésével. 

(6) A jelöltekről az összbírói értekezlet titkosan szavaz. 

(7) A BT tagjává, illetőleg póttagjává a legtöbb szavazatot, de legalább a jelenlévő bírók 50 % + 1 

szavazatát elnyerő jelölt válik. 

Szavazategyenlőség esetén az azonos szavazatot kapó jelöltek közötti ismételt szavazáson egyszerű 

többséget szerzett jelölt válik taggá, póttaggá. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2014.12.09. 

 

                                                  Karásziné Dr. Valent Zsuzsanna 

                                          Nyíregyházi Törvényszék  Bírói Tanács elnöke 


