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PREAMBULUM 

 

A Nyíregyházi Törvényszék elnökeként a Bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról szóló módosított 2011. évi CLXI. törvény 123. § (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás, továbbá a 119. § f) pontja, valamint a 6/2015. (XI. 30.) 

OBH utasítás a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzat előírásai alapján 

a Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatát – 

figyelemmel a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló módosított 2011. 

évi CXI. törvény (Bszi.), a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 

módosított 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.), az igazságügyi alkalmazottak 

szolgálati jogviszonyáról szóló módosított 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.), az 

államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény, a bírósági 

ügyvitel szabályairól szóló módosított 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet és a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseire (6/2015. (XI. 30.) OBH 

utasítás (Irsz.), a 8/2015. (XII. 12.) OBH utasítás a bíró munkájának értékelési 

rendjéről és a vizsgálat részletes szempontjairól szóló szabályzatról – a 

következők szerint állapítom meg:  

 

Fejezet 
Az SZMSZ célja 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja a 
Nyíregyházi Törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó 
járásbíróságok, valamint a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
szervezetére és működésére vonatkozó legfontosabb szabályok 
meghatározása. 
 
Rendeltetése, hogy a bíróságok szervezeti struktúrája, alá-, fölé- és 
mellérendeltségi viszonyai, a hatáskörök szabályozása, a belső szervezeti 
egységek és azok munkamegosztása, munkafolyamatainak rendje, külső 
kapcsolatai biztosítsák az igazságszolgáltatási feladatok jogállami ellátását, a 
bírói függetlenség elvének érvényesítését, az ítélkezés egységét és 
időszerűségét. 
Az SZMSZ-t szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. 
 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 

 
Az SZMSZ személyi hatálya a Bszi. 16. § c), d), e) pontjaiban felsorolt 
bíróságokra, valamint az ott működő bírákra, igazságügyi alkalmazottakra, 
valamint a törvényszékkel szerződéses kapcsolatban álló, az 
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igazságszolgáltatási feladat teljesítésében közreműködő személyekre e feladat 
ellátása körében terjed ki. 
 
Az SZMSZ az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének jóváhagyásával lép 
hatályba.  

 

II. Fejezet 
II.1. A Nyíregyházi Törvényszék jogállása 

 
A Nyíregyházi Törvényszék az Alapító okiratban meghatározott közfeladatot, 
igazságszolgáltatást ellátó jogi személy, önálló költségvetési szerv. A 
Nyíregyházi Törvényszék a Bszi. 189. § (2) bekezdése szerint a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Bíróság jogutódja, Alapító Okiratát az Országos 
Bírósági Hivatal elnöke az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.) 8. § (4) bekezdése alapján 2014. február 18. napján bocsátotta ki 
2014.OBH.XXIII.J.1/39. szám alatt.  
 
A Nyíregyházi Törvényszék Alapító okiratát az SZMSZ 1. számú melléklete, a 
törzskönyvi nyilvántartás adatait az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
Intézményi alapító jogokat gyakorló szerve: 

Magyarország Országgyűlése 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. 

 
Az alapítás dátuma: 1954. február 1. 
 
Az intézmény létrehozásáról és működéséről rendelkező jogszabály: a Magyar 
Népköztársaság bírósági szervezetéről szóló – már nem hatályos – 1954. évi II. 
törvény az intézmény működéséről, Magyarország Alaptörvényének 25. cikke, 
továbbá a Bszi. rendelkezik.  

 
Az intézmény megnevezése:  Nyíregyházi Törvényszék 
 Angol elnevezése:  Tribunal of Nyíregyhaza 

Német elnevezése: Landgericht Nyíregyhaza 
 Székhelye:   4400 Nyíregyháza Bocskai u. 2.   
 Levelezési címe:  4401 Nyíregyháza, Pf. 85. 
 E-mail címe:  birosag@nyiregyhazit.birosag.hu   
 Vezetője:   Nyíregyházi Törvényszék elnöke  
 Törzskönyvi száma:  311508 
 Adószáma:    15311502-2-15 

KSH azonosítója:  15311502 7523 312 15 
 AHT azonosítója:  35642 
 Fejezet:   VI. Bíróságok 
 
 
 

mailto:birosag@nyiregyhazit.birosag.hu
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Az intézmény irányító szerve: Országos Bírósági Hivatal elnöke 
 Az irányító szerv címe:  1055 Budapest, Szalay utca 16. 
 Számlavezető:    Magyar Államkincstár 
 
A törvényszék alaptevékenysége: 033020 bírósági tevékenység 

Államháztartási szakágazat szerinti besorolás: 842320 bírósági 
tevékenység 
Államháztartási szakfeladat szerinti besorolás:  
   842321 igazságszolgáltatási tevékenység 
   842322 cégbírósági tevékenység 
 

A törvényszék számlavezetője:    Magyar Államkincstár 
 

a) előirányzat – felhasználási keretszámla:  
10044001-01483123-00000000 

b) végrehajtói letéti számla: 
10044001-01483123-22000008 

c) bírói letéti számla: 
10044001-01483123-21000005 

d) felszámolói díjfedezeti letéti számla:  
10044001-01483123-24000004 

e) intézményi kártyafedezeti számla:  
10044001-01483123-00060004 

f) európai uniós programcél célelszámolási számla: 
10044001-01483123-30005008 

g) eljárási illeték számla: 
10032000-01012482-00000000 

h) Fedezetbiztosítási számla:  
10044001-01483123-90000009 

i) EFER elszámolási számla:  
     10044001-01483123-02000006 
 
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1), (2) 
bekezdése alapján a Nyíregyházi Törvényszék nem alanya az általános 
forgalmi adónak, az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
A Nyíregyházi Törvényszék illetékessége alaptevékenységének ellátásával 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére terjed ki. A Bszi. 21. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint a törvényszék – a törvényben 
meghatározott ügyekben – első fokon jár el, másodfokon elbírálja a 
járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok határozatai 
ellen benyújtott fellebbezéseket, illetőleg eljár a hatáskörébe utalt egyéb 
ügyekben.  
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II.2. A Nyíregyházi Törvényszék képviselete 

 
A Nyíregyházi Törvényszéket a törvényszék elnöke képviseli.  
 
A Nyíregyházi Törvényszék jogi képviseletét a peres és nemperes eljárásokban 
a Bszi. 86. § (3) bekezdés b) pontja szerinti meghatalmazás alapján az Országos 
Bírósági Hivatal Jogi Képviseleti Osztálya látja el.  
 
A Nyíregyházi Törvényszék elnökét – akadályoztatása esetén1 – a törvényszék 
elnökhelyettese teljes jogkörrel helyettesíti.  
 
A Nyíregyházi Törvényszék elnöke a jogszabályban meghatározott jogkörénél 
fogva az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégszerű aláírási 
jogosultságát a Nyíregyházi Törvényszék mindenkor hatályos pénzkezelési 
szabályzatában a számlák feletti rendelkezési jogosultság előírásainak 
megfelelően ruházza át.  

 
Az aláírási jogosultság átruházása az alábbi ügyekre terjed ki:  
- Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások 

elszámolása.  

- Adóelőleg-nyilatkozat az adóévben az adóelőleg meghatározása 

során figyelembe vehető költségekről. 

- Szerződéses dolgozók részére cafetéria keret engedélyezése.  

- M30-as igazolások: A munkáltató, kifizető összesített igazolása az 

adóévi személyi jövedlemadó bevallásához, adónyilatkozat 

benyújtásához. 

- M29-es igazolások: Magánszemélyenkénti összesítő a személyi 

jövedelemadó megállapításához.  

- Adóelőleg-nyilatkozat a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) 

érvényesítéséről. 

- Kilépő dolgozók munkáltatói igazolása. 

- Utazási utalvány a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) 

bekezdésében meghatározott utazási kedvezmény igénybe vételéhez.  

- Pénzintézetek felé kibocsátott jövedelemigazolások. 

- Jogviszony igazolások. 

                                                 
1  Módosította a 40/2017. (X.02.) számú elnöki utasítás 2017. október 3. napjától 
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- A GH működési körébe tartozó statisztikai jelentések, kimutatások. 

 

III. Fejezet 
III.1. A Nyíregyházi Törvényszék munkaszervezete, szervezeti 

felépítése 

 
 
A Nyíregyházi Törvényszék önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, a 
törzskönyvi nyilvántartásban telephelyként felveendő, területileg, 
feladatellátásban elkülönült szervezeti egységei: 
 
Nyíregyházi Járásbíróság:  
Cím: 4401 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.  Pf. 86. 
Telefon: (42) 523-800; Telefax: (42) 410-039 
 
Mátészalkai Járásbíróság: 
Cím: 4701 Mátészalka, Kossuth L. u. 25.  Pf. 85. 
Telefon: (44) 310-018; Telefax: (44) 312-542 
 
Kisvárdai Járásbíróság: 
Cím: 4601 Kisvárda, Aradi vértanúk tere 10.  Pf. 80. 
Telefon: (45) 415-043, (45) 415-046; Telefax: (45) 403-916 
 
Nyírbátori Járásbíróság: 
Cím: 4301 Nyírbátor, Báthory u. 1.  Pf. 2. 
Telefon/fax: (42) 524-076 
 
Vásárosnaményi Járásbíróság: 
Cím: 4801 Vásárosnamény, Szabadság tér 1.  Pf. 50. 
Telefon: (45) 470-213; Telefax: (45) 470-159 
 
Fehérgyarmati Járásbíróság: 
Cím: 4901 Fehérgyarmat, Kossuth tér 36., Pf. 45.;  
Telefon/fax: (44) 364-111 
 
Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

Cím: 4401 Nyíregyháza, Toldi u. 1., Pf. 46.;  
Telefon: (42) 523-800, (42) 524-000; Telefax: (42) 310-095 
 
A törvényszék szervezeti felépítését bemutató ábrát, illetőleg az illetékességi 
területéhez tartozó bíróságok szervezeti ábráját a 4. számú melléklet 
tartalmazza.  
 
A törvényszéken a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló módosított 
2011. évi CLXII. törvénynek (a továbbiakban: Bjt.), valamint az igazságügyi 
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alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló módosított 1997. évi LXVIII. 
törvénynek (a továbbiakban: Iasz.) megfelelően bírák és igazságügyi 
alkalmazottak teljesítenek szolgálatot, akik a törvényszékkel szolgálati 
jogviszonyban állnak.  
 
 

III.2. A törvényszéken az alaptevékenység ellátása szempontjából a 
szervezeti egységek csoportosítása 

 
A törvényszéken az alaptevékenység ellátása szempontjából a szervezeti 
egységek az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

- Az ítélkezési tevékenység szakmai és végrehajtási szervezetei 
- Az ítélkezési tevékenységet segítő munkaszervezeti egységek 
- Az ítélkezési tevékenység feltételeit biztosító munkaszervezeti 

egységek 
 
 
 

III.2.1. Az ítélkezési tevékenység szakmai és végrehajtási szervezetei:  
 
Az ítélkezési tevékenységet közvetlenül ellátó szervezeti egységek 

a) Kollégiumok 
- ítélkező tanácsok 
- csoportok 

b) Járásbíróságok 
c) Közigazgatási- és Munkaügyi Bíróság 

 
 
III.2.1.1. A kollégiumok működésének általános szabályai 
 
A kollégium meghatározott ügyszakba beosztott bírák testülete. A 
törvényszéken a kollégium tagjai a törvényszék bírái, továbbá általuk a 
törvényszék területén működő járásbíróságok, illetve közigazgatási- és 
munkaügyi bíróság bírái közül 6 évre választott bírák.  

 
A Nyíregyházi Törvényszéken: 

I. Polgári-, Közigazgatási- és Munkaügyi kollégium 
II. Gazdasági Kollégium 
III. Büntető Kollégium működik 

 
A kollégium munkáját a kollégiumvezető vezeti és szervezi. A 
kollégiumvezető igazgatási tevékenységét a törvényszék elnöke irányítja és 
ellenőrzi.  
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A Bszi. 27. §-a szerint a kollégium az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása 
érdekében figyelemmel kíséri a bíróságok joggyakorlatát, véleményt nyilvánít 
a vitás jogalkalmazási kérdésekben, valamint a joggyakorlat-elemző csoport 
vezetőjének felkérésére közreműködik a joggyakorlat-elemző munkában.  

 

A kollégium a Bszi. 155. §-ában foglalt feladatain túl  
a) véleményezi az ügyszak szerinti kollégium a Nyíregyházi 

Törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok 
ügyelosztási tervét, 

b) véleményezi a kollégiumvezető és csoportvezető Bszi. 124. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti éves beszámolóját,  

c) véleményezi a kollégiumvezető által előkészített éves munkatervet,  
d) elfogadja a kollégium működésére vonatkozó működési 

szabályzatot. 
 
A kollégium a jogszabályokban felsorolt szakmai és igazgatási feladatait a 
törvényszék elnöke által jóváhagyott éves munkaterv alapján végzi. A 
munkaterv az egyéb feladatok megjelölése mellett tartalmazza a kollégiumi 
ülések időpontját, helyét, tárgyát, határidejét, a kollégiumi vizsgálatok tárgyát, 
határidejét, felelőseit. 

 
A kollégium működési szabályzatát összhangban a törvényszék Szervezeti és 
Működési Szabályzatával állapítja meg. A működési szabályzatnak része az 
ajánlások, vélemények stb. meghozatalának rendje, a szavazás szabályai, 
továbbá mindazok a tárgykörök, amelyeket a kollégium szükségesnek tart. 
 
A kollégium működési szabályzatára – a szakág szerinti bírák javaslatára is 
figyelemmel – a kollégiumvezető tesz javaslatot. A működési szabályzatot a 
kollégium fogadja el.  
 

A kollégium működési szabályzatát – amely az SZMSZ rendelkezéseivel nem 
lehet ellentétes – a Bírói Tanács a Bszi. 151. § (1) bekezdés d) pontja alapján 
véleményezi, és a törvényszék elnöke hagyja jóvá.  
 
A kollégiumoknak és a vezetőiknek kiemelt szerepe van az ítélkezési 
tevékenység egységességének megteremtésében, e célok megvalósítása 
érdekében folyamatosan együttműködnek a Kúria, az ítélőtáblák, továbbá más 
törvényszékek kollégiumaival, elsődlegesen a törvényszéki tanácselnökökre 
vonatkozó rendelkezések – különös tekintettel a tanácselnöki feljegyzések 
elkészítésének idejére és módjára vonatkozó előírások – egységesítésével, 
érvényesítésével kapcsolatosan. 
 
A kollégiumnak a Bszi. 155. §-ában rögzített igazgatási feladatokban való 
részvétel teljesítése érdekében a törvényszék elnöke: 
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a) biztosítja a kollégium működésének tárgyi- és személyi feltételeit,  
b) a bíróság ügyelosztási rendjének tervezetét, továbbá – a járásbírósági, a 
közizgatási- és munkaügyi bírósági állásra benyújtott pályázat kivételével – a 
bírói álláspályázatokat, a törvényszéki kollégiumvezetői, tanácselnöki, 
törvényszéki csoportvezetői álláshelyre benyújtott pályázatokat az érintett 
kollégium tagjainak azok megismerését biztosító ésszerű határidőn belül a 
kollégiumi ülés elé terjeszti véleményezésre. 

 
A törvényszék elnöke jogosult a kollégium ülésének az összehívását 
kezdeményezni. 
 
 
A kollégiumvezető köteles: 

a) a bíróság elnökének kezdeményezésére az ülést 15 napon belül 

összehívni,  

b) az ülésen hozott döntéseknek a bíróság intranetes honlapján történő 

közzétételéről gondoskodni. 

 

III.2.1.1.1. A Törvényszéken működő ítélkező tanácsok 
A törvényszéken az évenként megállapított ügyelosztási rendben 
meghatározott tanácsok működnek. Egyesbíróként és a tanács elnökeként csak 
hivatásos bíró járhat el. A jogszabály által meghatározott ügyben bírósági 
titkár, bírósági ügyintéző is eljárhat, bírói tanácson az egyesbírót is értesíteni 
kell.  

 
A törvényszéken: 

b) első fokú büntető, polgári, gazdasági,  
c) másodfokú büntető, polgári és munkaügyi, közigazgatási, 

gazdasági  
tanács ítélkezik. 

 
A másodfokú tanácsot a tanácselnöknek kinevezett (vagy megbízott) bíró 
vezeti, tevékenységét szervezi. 
A tanácselnökök igazgatási tevékenységét az elnök vagy az elnökhelyettes, 
illetve a kollégiumvezető, csoportvezető irányítja és ellenőrzi. 
 

 

III.2.1.1.2. A Törvényszék Kollégiumain belül működő csoportok 
A törvényszéken a kollégiumok keretein belül az alábbi csoportok működnek: 

a) Gazdasági Kollégium keretében:  
- felszámolási csoport  

b) Büntető Kollégium keretében:  
         - büntetés-végrehajtási csoport 
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A felszámolási csoport munkáját a csoportvezető bíró szervezi, aki végzi a 
hatáskörébe utalt igazgatási feladatokat is. A Nyíregyházi Törvényszéken a 
felszámolási csoport hatáskörébe tartozó ügyeket intéző bírákból és 
igazságügyi alkalmazottakból álló csoportként működik. A felszámolási 
csoportvezető távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesíti a 
gazdasági kollégium vezetőjét, illetőleg a csoportvezető feladatait távollétében 
vagy akadályoztatása esetén a gazdasági kollégiumvezető látja el.  
 
 
A Bszi. 125. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a csoportvezető:  

- szervezi és vezeti a csoportértekezletet,  
- ellátja a bírói munka igazgatási ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatokat. 
 
A büntetés-végrehajtási csoport tevékenységét – csoportvezetőnek ki nem 
vezetett – büntetés-végrehajtási bíró irányítja, mint igazgatási feladattal 
megbízott bíró.  
 
A büntetés-végrehajtási igazgatási feladattal megbízott bíró látja el az 
irányítását és felügyeletét a törvényszék büntetés-végrehajtási irodájának, a 
büntetés-végrehajtási feladatok ellátása körében eljáró bírósági titkárnak és 
igazságügyi alkalmazottnak. A büntetés-végrehajtási bíró, mint igazgatási 
feladatként a büntetés-végrehajtási csoport munkáját felügyelő és igazgató és 
ellenőrző bíró a Bszi. 125. § (1) bekezdésében foglaltakon túl: 

- figyelemmel kíséri a büntetés-végrehajtás ügyforgalmi adatait és 
elemzi azokat, 

- a csoport tagjai részére szükség esetén értekezletet tart, 
- figyelemmel kíséri a büntetés-végrehajtási jogszabályok 

változását, azokról indokolt esetben összefoglalót készít, 
- szükség esetén megszervezi a bv csoport szakmai továbbképzését 

értekezlet formájában, 
- indokolt esetben jogszabály módosítást kezdeményez az ügyszak 

szerint illetékes kollégiumvezető megkeresésével. 
 

A csoportok munkáját – a szakmai kollégiumvezető részvételével – a 
törvényszék elnöke felügyeli. 

 
 

III.2.1.2. A járásbíróságok és a közigazgatási és munkaügyi bíróság 
 
 

A járásbíróság, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság nem jogi 
személy, vezetője a járásbíróság, illetve a közigazgatási és munkaügyi bíróság 
elnöke.  
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A járásbíróság, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke 
gyakorolja a munkáltatói jogokat – a bírósági titkárok, bírósági fogalmazók, 
bírósági végrehajtási és bírósági ügyintézők kivételével – a járásbíróságon 
szolgálati jogviszonyban álló igazságügyi alkalmazottak tekintetében. 

 

A járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság bírái 
elsőfokon, egyesbíróként, illetve – a törvényben meghatározott esetekben – 
tanácsban járnak el polgári, büntető és szabálysértési, valamint közigazgatási 
és munkaügyi ügyekben. A járásbíróság, a közigazgatási és a munkaügyi 
bíróság hatáskörébe tartozó, törvény által meghatározott ügyekben, egyesbíró 
hatáskörében a törvényszék elnökének jelölése alapján bírósági titkár önállóan 
is eljárhat.  
 

III.2.2. Az ítélkezési tevékenységet segítő munkaszervezeti egységek 
 
A Nyíregyházi Törvényszéken az ítélkezési tevékenységet segítően az 
alábbi munkaszervezeti egységek működnek: 

 
a) kezelőirodák, 
b) végrehajtói iroda,  
c) statisztikus 

 
 

III.2.2.1. Kezelőirodák 
 

A törvényszéken a bírósági ügyek kezelésére ügyszakonként az alábbi 
kezelőirodák működnek:  

- a törvényszék büntető kezelőirodája 
- a törvényszék polgári, civil szervezetek ügyeit kezelő irodája 
- a törvényszék cég- és gazdasági irodája 
- a törvényszék büntetés-végrehajtási irodája 

 
A törvényszék büntető és polgári, civil szervezetek ügyeit intéző 
kezelőirodája, a büntető, valamint a polgári peres és nemperes ügyek 
kezelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott teendőket látja el a 
bírósági ügyvitel szabályairól szóló módosított 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 
(Büsz.), valamint a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 
módosított 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás rendelkezései szerint. 
 
A cég- és gazdasági iroda a cégügyekkel kapcsolatos, jogszabályban 
meghatározott, valamint a gazdasági ügyekkel kapcsolatos, jogszabályban 
meghatározott feladatokat látja el a Büsz., valamint a bíróságok egységes 
iratkezelési szabályzatáról szóló módosított 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás 
rendelkezései szerint.  
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A büntetés-végrehajtási iroda intézi a jogszabályi rendelkezések szerint a 
büntetések és az intézkedések végrehajtása során a bíróságra háruló 
feladatokat a büntetés-végrehajtási csoport irányításával megbízott bíró 
irányítása mellett.  
 
A kezelőirodát az irodavezető vezeti, irányítja. 
 
A cég- és gazdasági iroda irodavezetőjének tevékenységét a gazdasági 
kollégium kollégiumvezetője irányítja.  
 
A járásbíróságokon polgári és büntető lajstromiroda, a közigazgatási és 
munkaügyi bíróságon közigazgatási és munkaügyi lajstromiroda működik.  
Az irodák felügyeletét a járásbíróságok, illetőleg a közigazgatási és 
munkaügyi bíróság elnöke (elnökei) végzik.  
 
A lajstromirodák a peres és nemperes ügyek kezelésével kapcsolatos, a Büsz. 
szabályai, valamint a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 
17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás rendelkezései szerint meghatározott 
feladatokat látják el.  
 
 
III.2.2.2. A törvényszék végrehajtói kezelő iroda 
 
Polgári ügyben, munkaügyi vitában hozott marasztaló határozat és bírósági 
egyezség, valamint büntető ügyben hozott vagyoni kötelezettséget 
megállapító határozat végrehajtása – ha jogszabály kivételt nem tesz – a 
bíróság és a bírósági végrehajtó feladata.  
 
A törvényszéki végrehajtó foganatosítja a végrehajtást, ha a végrehajtandó 
követelés  

a) a bírósági végrehajtásról szóló módosított 1994. évi LIII. törvény (Vht.)  

10. § d) – g) pontjában felsorolt végrehajtható okiraton alapul, kivéve, ha 

a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság behajtását a Vht. 45/A § 

(5) bekezdése alapján az önálló bírósági végrehajtó végzi,  

b) polgári ügyben az állam által előlegezett költség,  

c) a bíróság által előlegezett gyermektartásdíj,  

d) egyéb jogcímen illeti meg a bíróságot, az Országos Bírósági Hivatal 

elnökét, az Országos Bírósági Hivatalt, a miniszter által vezetett 

minisztériumot, az igazságügyi szakértői intézményt vagy az államot,  
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e) a büntetés-végrehajtási szervezetet a fogvatartottal – illetve a volt 

fogvatartottal – szemben illeti meg.  

 
A törvényszék végrehajtói irodája ellátja a törvényszéki végrehajtó 
hatáskörébe tartozó végrehajtási ügyek kezelését, a bírósági végrehajtási 
ügyvitelről és pénzkezelésről szóló módosított 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 
szabályainak megfelelően. 

 
A végrehajtói irodát - a beosztott írnok, tisztviselők és végrehajtó-jelölt 
tevékenységét - a törvényszéki végrehajtó vezeti, a polgári-, közigazgatási-, 
munkaügyi kollégium vezetőjének szakmai-, a törvényszék elnökének 
igazgatási felügyelete mellett. 
 
A törvényszék elnöke indokolt esetben a törvényszéki végrehajtó 
helyettesítésével legalább egyéves gyakorlattal rendelkező törvényszéki 
végrehajtó-helyettest vagy bírósági titkárt bízhat meg. A megbízott az írásbeli 
megbízás alapján „mint  helyettes törvényszéki végrehajtó” jár el. 
 
 
III.2.2.3. A törvényszék statisztikusa 
 
2A törvényszék statisztikusa az ítélkezési tevékenységre és a törvényszék 
működésére vonatkozó statisztikai adatok gyűjtését, feldolgozását, értékelését 
és elemzését látja el a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, a 
végrehajtására kiadott 184/2017 (VII.5.) Korm. rendelet, a bírósági statisztikai 
adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról szóló 8/2003. OIT szabályzat 
előírásainak megfelelően.  
 
A statisztikai feladatokat a törvényszéken 1 fő tisztviselő látja el. 
 
A jogszabályok és szabályzatok szerint az ítélkezési tevékenységre és a bíróság 
működésére vonatkozó statisztikai feladatokat látja el, ennek keretében 
feladatai a következők: 
 

a) a helyi bíróságok statisztikai megbízottjai által készített ügyforgalmi és 

tevékenységi kimutatások ellenőrzése, feldolgozása, összesítése és 

továbbítása az OBH elnöke felé, 

b) a törvényszéki tevékenységi adatok statisztikai feldolgozása, 

c) a törvényszék illetékességi területén lévő bíróságok által kiállított C/-D/ 

mintájú és Fk. mintájú egyéni adatszolgáltató lapok továbbításában 

közreműködés, 

                                                 
2 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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d) a törvényszéki végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtók 

tevékenységének kimutatásáról készített adatok összesítése és 

továbbítása az Igazságügyi Minisztériumba, 

e) adatgyűjtés a törvényszék elnöke részére a bíróságok igazgatásáról 

rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 133. §-

ában írt munkatehermérés és -arányosítás a törvényszék elnöki feladat 

teljesítése keretében. 

A törvényszéki statisztikus munkáját a törvényszék elnöke irányítja és 
felügyeli.  
 
 

III.2.3. Az ítélkezési tevékenység feltételeit biztosító munkaszervezeti 
egységek 
 

a) elnöki titkárság3 
b) Gazdasági Hivatal 
c) függetlenített belső ellenőr 
d) informatikai osztály  
e) könyvtáros 
f) biztonsági szolgálat             
g) honvédelmi, polgári és kataszrófavédelmi megbízott  
h) tűzvédelmi, munkavédelmi, energetikai megbízott  
i) irattárak 
j) postázás 
k) gépkocsivezetők. 

 
 
III.2.3.1. Az elnöki titkárság4 
 
5Az elnöki titkárság szervezeti formáját tekintve osztályként működik, 6 
igazságügyi alkalmazottból áll, akik közül egy fő az elnöki titkárság vezetője. 
 
6Az elnöki titkárság feladatai:  
 

a) nyilvántartja, előkészíti és szervezi a törvényszék elnökének hivatalos 
elfoglaltságait és programjait, ezek előkészítéseként bekéri a szükséges 
munkaanyagokat, egyéb információkat 

b) felveszi, iktatja és az iratkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli az 
OBH-tól érkezett, valamint a törvényszék szervezeti egységeitől átvett, 

                                                 
3 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 

4 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 

5 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 

6 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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illetve külső szervektől vagy személyektől érkezett iratanyagokat, 
intézkedik azoknak a megfelelő szervezeti egységhez való 
továbbításáról, valamint elvégzi az iratanyagokkal kapcsolatosan a 
törvényszék elnöke által kiadott utasítást, illetve előkészíti azokat 
feldolgozásra 

c) figyelemmel kíséri az OBH és a törvényszék elnöke által meghatározott 
határidőket, valamint gondoskodik azok betartásáról 

d) gondoskodik a törvényszéki szintű vezetői értekezletek 
megszervezéséről, az ott hozott határozatok, jegyzőkönyvek 
nyilvántartásáról és a határidők megtartásáról 

e) együttműködik és koordinálja a törvényszék munkaszervezeti 
egységeivel a bíróságok, az igazságszolgáltatásban közreműködő 
hivatásrendek, valamint egyéb külső és nemzetköri szervezetekkel való 
kapcsolattartást. 

f) biztosítja a stratégiai feladatok, a Nyíregyházi Törvényszék és az 
illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok, valamint a közigazgatási 
és munkaügyi bíróság (továbbiakban: törvényszék), igazgatási 
egységeivel való érdemi kommunikáció megvalósítását, ellátja a 
törvényszék elnöke feladatainak teljesítéséhez szükséges szervezési, 
ügyviteli, technikai teendőket 

g) döntésre előkészíti: 
h) a bírák, a titkárok és a fogalmazók, továbbá a törvényszék igazságügyi 

alkalmazottainak a szolgálati viszony létesítésével, fennállásával, 

módosításával  és megszüntetésével kapcsolatos személyzeti ügyeit, 

i) a bíróságok létszám-személyi juttatására, felosztására vonatkozó 

intézkedést, 

j) valamennyi munkavállaló tekintetében az erkölcsi elismerést kifejező 

kitüntetési javaslatokat, valamint a szociálpolitikai intézkedéseket, 

k) bírói és vezetői álláshelyek betöltése érdekében a pályázatok kiírásának 
és elbírálásának előkészítésével intézkedik a bírói, az igazságügyi 
alkalmazottak utánpótlásáról,  

l) előkészíti és nyilvántartja az igazságügyi alkalmazottak fegyelmi ügyeit, 
m) vezeti a személyügyi munkát segítő nyilvántartásokat, működteti a 

személyügyi nyilvántartási rendszert, részt vesz a személyi anyagok 
kezelésében, 

n) együttműködik a kollégiumok és más hivatali egységek, továbbá a helyi 
bíróságok személyügyi- és munkaügyi jellegű ügyeinek intézésében, 

o) ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és kezelésével 
összefüggő feladatokat 

p) a minősített adat védelméről szóló törvényben, illetve annak 
végrehajtási rendeletében, valamint az OBH Elnökének a minősített 
adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatában foglaltaknak 
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megfelelően, a biztonsági vezető irányításával, felügyeletével végzi a 
minősített adatok kezelésével kapcsolatos ügykezelői feladatokat 

q) ellátja a jogtanácsosi igazolványok kiállításával, pótlásával kapcsolatos 
és ehhez fűződő egyéb feladatokat 

r) ellátja mindazokat a hivatali ügyeket, amelyekkel a törvényszék elnöke 
és elnökhelyettese megbízza, 

s) részt vesz a BÜSZ vizsga előkészítésében 
 
 
7Az elnöki titkárság tevékenységét – a törvényszék elnökének felügyeletével – 
az elnöki titkárság vezetője szervezi, irányítja. Feladatai részletesen a VII. 
fejezet VII.1.2. pontban találhatók. 
 
 
III.2.3.2. Gazdasági Hivatal 
 
A törvényszék pénzügyi-, gazdasági tevékenységét a gazdasági hivatal (a 
továbbiakban: GH) végzi.   
 
Ennek keretében az OBH elnöke által megküldött kincstári költségvetés és az 
elemi költségvetés kiemelt előirányzatai alapján az OBH elnökének átiratában 
foglaltak, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett 
költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatának összeállításáról 
szóló tájékoztató alapján elkészíti az elemi költségvetést, azt a törvényszék 
elnökének engedélyezését követően a költségvetési gazdálkodási rendszerben 
(KGR) jóváhagyásra megküldi az OBH részére, jóváhagyást követően 
gondoskodik annak papír alapon történő továbbításáról az OBH irányába.  

A törvényszék likviditási helyzetéről havonta írásban tájékoztatja a 
törvényszék elnökét, annak megőrzése érdekében javaslatot tesz szükség 
szerint az intézményi hatáskörben, illetve az irányítószervi hatáskörben 
végrehajtandó előirányzat-módosításra; 

A törvényszék likviditási helyzetének megőrzése érdekében kezdeményezheti 
a törvényszék elnökének engedélyével az irányítószerven keresztül a Magyar 
Államkincstárnál az előirányzat-keret előre hozását;  

Összeállítja a törvényszék költségvetésének végrehajtásáról szóló éves-, illetve 
az előírt évközi költségvetési beszámolót és mérlegjelentéseket, szükség 
szerint javaslatot tesz annak alapján a törvényszék elnökének takarékossági 
intézkedések fenntartására és bevezetésére; 

Elkészíti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a bíróság 

                                                 
7 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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gazdálkodását meghatározó belső szabályzatokat, javaslatot tesz azok 
esetleges szükséges módosításaira; 

A törvényszék sajátosságaira vonatkozóan aktualizálja az OBH által kiadott 
számviteli politikát; 

Elkészíti a bíróság éves vagyongazdálkodási tervét és a vagyongazdálkodási 
beszámolót; 

Ellátja a bírósági illetményszámfejtésével, társadalombiztosítási ellátásaival, az 
adózással, az adóbevallással összefüggő feladatokat, a kapcsolódó 
jogszabályok által előírt adatszolgáltatásokat; 

Folyósítja a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak havi illetményét, az 
egyéb járandóságokat, az elszámolást a levont adókról; 

Végzi a bíróság kezelésében, használatában lévő ingatlanokkal kapcsolatos 
teendőket, a bíróság és szervei elhelyezésével kapcsolatos ügyeket, 
nyilvántartja a bíróság kezelésében lévő ingatlanokat, berendezési tárgyakat, 
eszközöket, gondoskodik ezek karbantartásáról és javításáról; 

Elkészíti a vagyonkataszteri nyilvántartást, évente elvégzi a szükséges 
módosításokat, és megküldi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek; 

Közreműködik a munkavégzéshez szükséges készletek nagy- és kisértékű 
tárgyi eszközök beszerzésében, a közbeszerzési eljárások előkészítésében és 
lebonyolításában; 

Ellátja a gondnoki teendőket; 

Elkészíti az éves előzetes közbeszerzési tervet, az év közbeni esetleges 
módosításokat, továbbá az összesített közbeszerzési tájékoztatót; 

Gondoskodik a bevételek előírásáról, beszedéséről, kezeli és nyilvántartja a 
letéteket;  

Ellátja a törvényszéket és a törvényszék székhelyén működő járásbíróságot 
illetően a bűnjelek kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat; 

Végrehajtja a jóváhagyott tervek, koncepciók szerint a bíróságra háruló 
feladatokat, kezeli az ügykörébe tartozó letéti ügyekben a letéteket és a letéti 
számlákat; 

Kezeli és értékesíti a büntetőeljárások során lefoglalt, és a Gazdasági Hivatal 
kezelésében átadott vagy az előzetesen értékesíteni rendelt bűnjeleket; 

Feladatát képezi az ellenérték beszedése, a bűnjel megsemmisítése.  

 

A Gazdasági Hivatal működését a Gazdasági Hivatal vezetője, mint 
osztályvezető szervezi, irányítja, helyettese az osztályvezető-helyettes, 
felügyeletüket a törvényszék elnöke látja el.  
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A GH a jogszabályi keretek között kidolgozott ügyrend alapján működik. Az 
ügyrendet a gazdasági hivatal vezetője készíti elő, a törvényszék elnöke 
hagyja jóvá. Az ügyrend tartalmazza a GH részletes feladatait, az ott dolgozók 
munkakörök szerinti leírását, a felügyeleti szervvel, továbbá a helyi 
bíróságokkal való kapcsolattartás módját, ellátmányuk rendelkezésre 
bocsátásának módját és ütemét, az ellátmánnyal való elszámolás rendjét, a 
helyi bíróságokon folyó gazdálkodás ellenőrzésének formáit. 
 
Meghatározza a gazdálkodási tevékenységet végző személyeket, az ellátandó 
feladatokat, illetve az ezekre vonatkozó szabályzatokat, a kötelezettségvállalás 
és utalványozás, továbbá az ellenjegyzés és érvényesítés rendjét, az ellenőrzés 
módját, s az önállóan gazdálkodó költségvetési szervvel való 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét. 
 
A GH ügyrendje az SZMSZ mellékletét képezi. 
 
 
A Gazdasági Hivatal szervezeti felépítése a következő:  
 

- gazdasági hivatali osztályvezető,  

- gazdasági hivatali osztályvezető-helyettes,  

- gazdasági hivatali tisztviselők, akiknek a feladatait a gazdasági hivatal 

ügyrendje tartalmazza, amely a SZMSZ mellékletét képezi. 

 
A Gazdasági Hivatal gazdálkodással összefüggő egyéb feladatait és 
hatásköreit a törvényszék Gazdálkodási Szabályzata az SZMSZ mellékleteként 
részletesen szabályozza.  
 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLVII. 
törvény 3. § (1) bekezdés b)-e) pontja alapján vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség terheli a Gazdasági Hivatal vezetőjét és helyettesét, évente a 
törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint.  
 
 
III.2.3.3. A függetlenített belső ellenőr 
 
A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer keretében, a monitoring 
tevékenység részeként valósul meg. 
A belső ellenőr szervezetileg közvetlenül a törvényszék elnökének alárendelt 
(lásd szervezeti ábra – 4. sz. melléklet), jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. 
A belső ellenőrzést a törvényszéken egy fő látja el teljes munkaidőben, 
igazságügyi szolgálati jogviszony keretében, a költségvetési szervek belső 
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kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben (továbbiakban Bkr.), valamint a Belső ellenőrzési kézikönyvben 
foglaltaknak megfelelően. Ellenőrzéseit kockázatelemzéssel alátámasztott éves 
terv alapján végzi, a tervet a törvényszék elnöke hagyja jóvá. 
 
A belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége a törvényszék illetékességi területén 
működő járásbíróságokra, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságra is 
kiterjed. 
A törvényszéki belső ellenőrzési tevékenység szakmai felügyeletét és 
koordinációját fejezeti szinten az OBH Pénzügyi Ellenőrzési Önálló Főosztálya 
végzi. 
 
A belső ellenőr a törvényszék elnökének nyújt segítséget a bíróságok 
pénzügyi, költségvetési és számviteli tevékenysége ellenőrzéséhez. Értékeli és 
fejleszti a bíróságok kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak 
hatékonyságát. Feladatainak ellátása érdekében elemzéseket, beszámolókat 
készít, információkat gyűjt és értékel, ajánlásokat tesz és tanácsot ad. 
A belső ellenőr utasítást kizárólag a törvényszék elnökétől fogadhat el. 
 
A belső ellenőr feladatai: 

- elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer kiépítésének, 
működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, 
valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és 
eredményességét, 

- elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való 
gazdálkodást, vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az 
elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát, 

- megfogalmazza a vizsgált folyamatokkal kapcsolatos 
megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat a kockázati tényezők, 
hiányosságok megszüntetése, csökkentése, a szabálytalanságok 
megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a törvényszék 
működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek 
javítása és továbbfejlesztése érdekében, 

- nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzések jelentése alapján 
megtett intézkedéseket, 

- a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által 
közzétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban tanácsadási 
tevékenységet végez, 

- elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet, 
- összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves 

ellenőrzési terveket, a törvényszék elnökének jóváhagyása után a 
terveket végrehajtja, 

- amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, 
illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás 
vagy hiányosság gyanúja merül fel, a törvényszék elnökét, illetve – a 
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törvényszék elnökének érintettsége esetén – az OBH elnökét 
haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz a megfelelő eljárások 
megindítására, a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát a 
törvényszék elnöke számára megküldi, 

- összeállítja az éves ellenőrzési jelentést, 
- gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az 

ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről és azok biztonságos 
tárolásáról, 

- a Bkr.-ben, valamint az OBH elnökének döntéseiben, illetőleg a 
törvényszék elnökének rendelkezéseiben foglaltak szerint elvégzi a 
hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat. 

 
A törvényszék elnöke utasítást adhat a munkatervben nem szereplő, de a 
belső ellenőrzés feladatkörébe tartozó vizsgálat elvégzésére is (soron kívüli 
ellenőrzés).  
 
A bizonyosságot adó tevékenységét a belső ellenőr az alábbi ellenőrzési 
típusok szerint látja el:  

- szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy a törvényszék vagy a 

törvényszék szervezeti egységének működése, illetve tevékenysége 

megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, 

belső szabályzatok, a vezetői rendelkezések előírásai; 

- a pénzügyi ellenőrzés célja a törvényszék, program vagy feladat 

pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli 

nyilvántartásoknak az ellenőrzése; 

- a rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, 

illetőleg működésének átfogó vizsgálatát kell elvégezni; 

- a teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a 

törvényszék és a szervezeti egységei által végzett tevékenységek, 

programok egy jól körülhatárolható területen a működés, illetve a 

forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-

e meg; 

- az informatikai ellenőrzés a törvényszéken működő informatikai 

rendszerek megfelelőségére, megbízhatóságára, biztonságára, valamint 

a rendszerben tárolt adatok teljességére, megfelelőségére, 

szabályosságára és védelmére irányul.  

 
A tanácsadói tevékenység körében ellátandó feladatok:  
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- a törvényszék elnökének támogatása az egyes megoldási lehetőségek 

elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével; 

- pénzügyi, tárgyi, informatikai és humán erőforrás-kapacitásokkal 

való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás 

- a törvényszék elnökének szakértői támogatása a kockázatkezelési és a 

szabálytalanságkezelési rendszerek vonatkozásában. 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló módosított 2007. 
évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdés b)-e) pontja alapján vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség terheli a belső ellenőrt 2 évenként a törvény 5. § (1) bekezdés c) 
pontja szerint.  
 
A belső kontrollrendszer elemeinek működése 
 

a) A kontrollkörnyezet magában foglalja 
- a bírósági szervezet meghatározott céljait és a kialakított 

szervezeti felépítést, 
- a bírósági fejezetre vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályt, 
- a feladatok és felelősségi körök rendszerét, 
- a folyamatok meghatározását és felelősségi körök rendszerét 

(ellenőrzési nyomvonalak), 
- az átlátható humánerőforrás-kezelést, 
- a szabálytalanságok kezelésének rendjét. 

b) A kockázatkezelés magában foglalja 
- a törvényszék illetékességi területén azonosítható kockázatok 

meghatározását, felmérését, 
- az igazságszolgáltatást, mint alaptevékenység az ítélőtáblák és 

törvényszékek, mint a Bíróság fejezetben működő önálló 
intézmények gazdálkodásában rejlő és azonosított kockázatok 
kezelésére, azok csökkentésére irányuló intézkedéseket, azaz a 
kockázatkezelési rendszert. 

c) A kontrolltevékenységek magukban foglalják 
- a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés 

(FEUVE) rendszerét, 
- a belső szabályzatokban rögzített formában az engedélyezési és 

jóváhagyási eljárást, az információkhoz való hozzáférést, a 
konkrét fizikai kontrollokat és beszámolási eljárásokat 
(beszámolás formája és tartalmi elemei). 

d) Az információ és kommunikáció magában foglalja 
- az iktatási rendszert, 
- a beszámolási rendszert (beszámolási szintek és határidők), 
- a szabálytalanságok jelentésének rendszerét, 
- a tájékoztatási és információátadási rendszert. 

e) A nyomon követési rendszer magában foglalja 
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- a szervezeti célok megvalósulásának monitoringját, 
- a folyamatos és eseti nyomon követést, 
- a belső kontrollok működésének, megfelelőségének értékelését, 
- a belső ellenőrzési tevékenységet (függetlenített belső ellenőrzés). 

 
 
Külső ellenőrzés 
 
A vizsgált szervezet (szervezeti egység) minden vezetője és munkatársa 
köteles az ellenőrzést végző szervezet, illetőleg a képviseletében eljáró személy 
részére a szükséges tájékoztatást megadni, jogosultság esetén a 
dokumentumokba történő betekintést engedélyezni és az ellenőrzés 
végzéséhez a megfelelő feltételeket biztosítani. 
Az ellenőrzés lezárását követően a vizsgált szervezet (szervezeti egység) 
vezetője a bíróság elnökének utasítása szerint köteles intézkedni a feltárt 
hiányosságok megszüntetése érdekében. 
 
A költségvetési szerv külső ellenőrzési feladatait – különösen az Állami 
Számvevőszék, az Államkincstár, az Európai Unió által nyújtott támogatások 
tekintetében – az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság, az Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, illetve az előbbi szervezetek 
megbízottai – a törvényszékek irányítószervi ellenőrzése tekintetében – az 
OBH belső ellenőrzési szervezeti egysége látja el.  
 
 
III.2.3.4 Informatikai osztály 
 
8A törvényszék informatikai osztályán összesen 8 fő dolgozik. Az 
informatikusok közül 4 fő a törvényszék Nyíregyháza, Bocskai u. 2. szám alatti 
épületében, 3 fő a Nyíregyháza, Toldi u. 1. szám alatti épületében, egy fő 
informatikus pedig a Kisvárdai Járásbíróságon látja el a feladatait. 
 
9Az informatikai osztály tevékenységét az osztályvezető és az osztályvezető-
helyettes beosztású informatikus szervezi és irányítja. Az informatikai osztály 
munkáját az informatikai osztály vezetője által tett javaslatok figyelembe 
vételével az elnöki titkárság vezetője koordinálja. 
 
Az informatikai osztály keretében működnek a törvényszék, a járásbíróságok 
és a közigazgatási és munkaügyi bíróság rendszerfelelősei.  
 

Az informatikai osztály az alábbi feladatokat látja el: 10 

                                                 
8  Módosította a 40/2017. (X.02.) számú elnöki utasítás 2017. október 3. napjától 

9  Módosította a 40/2017. (X.02.) számú elnöki utasítás 2017. október 3. napjától, valamint módosította a 

21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 

10 Módosította az 55/2017. (XII.05.) számú elnöki utasítás 2017. december 6. napjától 



27 

 

1) biztosítja a törvényszéken, a közigazgatási- és munkaügyi bíróságon, 
továbbá a járásbíróságokon az – általa készített és a törvényszék által 
jóváhagyott – Informatikai Biztonsági Szabályzat, továbbá a 
biztonságos adatkezelés, a bíróság által kezelt adatvagyon 
sértetlenségét, bizalmasságát és rendelkezésre állását; 

2)  közreműködik az OBH által üzemeltetett központi honlapon, a 
törvényszék www.nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/ honlapján a 
törvényszéket érintő közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok 
elektronikus közzétételében; 

3) elkészíti az adatvagyon leltárt, végzi az informatikai eszközök (hardver 
és szoftver) nyilvántartását; 

4) gondoskodik a bírák, igazságügyi- és fizikai alkalmazottak, a 
törvényszékkel tartós jogviszonyban állók informatikai oktatásáról; 

5) a törvényszék elnöke részére elkészíti az informatikai rendszert érintő 
stratégiát, közreműködik annak megvalósítása során az informatikai 
eszközök kiválasztásában, beszerzésében; 

6) gondoskodik a törvényszék kezelésében lévő adatok folyamatos 
mentéséről, archiválásáról; 

7) biztosítja a bírósági eljárások során elrendelt kép- és hangfelvétel 
elkészítését; 

8) közreműködik a rendezvények során a technikai feladatok 
végrehajtásában (hangosítás, kivetítés stb.); 

9)  ellátja a törvényszék elnöke által meghatározott egyéb feladatokat.  
 

 
 
III.2.3.5. Könyvtáros 

A törvényszéken a könyvtárosi feladatokat 1 fő látja el.  

Tevékenységét a törvényszék elnökhelyettese felügyeli. A könyvtári törvény 
alapján kezeli a bíróság könyvtárát. Elkészíti a könyvtár kezelési szabályait, 
amelyet a törvényszék elnöke hagy jóvá. A könyvtáros biztosítja a bírák 
jogszabályokkal való ellátását. Nyilvántartja a CD jogtárat és egyéb lemezeket, 
kezeli azokat a COMPLEX Kiadó Kft-vel kötött megállapodás alapján. 

11A könyvtár az alábbi működési rendben tart nyitva: 

 Hétfő: 8:00-16:30 
 Kedd:  8:00-12:00 
 Szerda: 8:00-16:30 
 Csütörtök: 8:00-16:30 
 Péntek: 8:00-14:00 
 

                                                 

11  Módosította a 40/2017. (X.02.) számú elnöki utasítás 2017. október 3. napjától 

http://www.nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/
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III.2.3.6. Biztonsági szolgálat 
 

12Vegyes és részben készenléti jellegű, biztonsági őr és portás megnevezésű 
munkakörben ellátják a bírósági épületekben: 

 

 a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos teendőket, 

 gondoskodnak a beléptetés rendjéről, 

 biztosítják a portaszolgálatot, a tárgyalások zavartalanságát, 

 működtetik, felügyelik a törvényszék vagyonkezelésében lévő 
ingatlanok biztonságtechnikai rendszereit, 

 gondoskodnak a biztonságtechnikai eszközök karbantartásáról, a 
folyamatos üzemelés biztosításáról. 

 
Munkájukat a jogszabályok, a munkaköri leírások és egyéb szabályzatok 
figyelembevételével az illetékes vezetők szervezik, irányítják. A biztonságos 
működést a törvényszék elnöke felügyeli. 
 
A biztonsági szolgálat vezetőjét (csoportvezetőt) a törvényszék elnöke bízza 
meg írásban. A fizikai dolgozók munkaköri leírása és a munkavégzéssel 
kapcsolatos kötelezettségeik külön okiratban és szabályzatokban szerepelnek.  
 
A rendkívüli vagy egyéb eseményről a törvényszék elnöke, távolléte, illetve 
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, az elnökhelyettes akadályoztatása 
esetén a törvényszék elnöke által megbízott vezető tájékoztatja az Országos 
Bírósági Hivatal elnökét rövid úton (távbeszélő, mobil, e-mail, telefax) a 
tudomásra jutást követően, illetve a halaszthatatlan intézkedések megtétele 
után azonnal, de legkésőbb két órán belül. 
 
A rendkívüli események intézésének felelőse a Bocskai utcai és a Toldi utcai 
épületben egyaránt a biztonsági szolgálat csoportvezetője. 
 
13A biztonságos működést a törvényszék elnöke felügyeli, a biztonsági 
szolgálat tevékenységet az elnöki titkárság vezetője koordinálja. 

 
 
III.2.3.7. Honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi megbízott  
 
1 fő 
A törvényszéken a honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi feladatokat a 
törvényszék elnökének javaslatára az Országos Bírósági Hivatal elnöke által 

                                                 
12 Módosította az 55/2017. (XII.05.) számú elnöki utasítás 2017. december 6. napjától 

13 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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kinevezett, felsőfokú végzettséggel rendelkező megbízott végzi évenként 
megújítandó megbízási szerződés alapján.  
 
A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi megbízott feladatát képezi az 
Alaptörvényben meghatározott különleges jogrend, a honvédelemről és a 
Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 18. § (3) bekezdése, a 
honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. 
§ (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése és 22.  §-a értemében, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. §-a és a 47-51. §-aiban meghatározott, a 
törvényszékre háruló feladatok végrehajtása, az Országos Bírósági Hivatal 
elnökének alábbi utasításaiban foglaltak szerint:  
 

- a 14/2012. (X. 18.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági 

Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, fő 

feladatairól, továbbá tevékenységének irányításáról szóló szabályzatról; 

- a 15/2012. (X. 18.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági 

Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tervezési feladatairól 

szóló szabályzatról; 

- a 16/2012. (X. 18.) OBH utasítás a meghagyással kapcsolatos eljárás és a 

meghagyásba bevont szervek besorolásáról szóló szabályzatról. 

 
A védelmi megbízott köteles megismerni: 

- a bíróság környezetében lévő veszélyeztető hatásokat és 

katasztrófahelyzeteket, továbbá minden olyan folyamatot és állapotot, 

amely közvetlenül veszélyezteti az emberi egészséget, valamint az élet-, 

és a vagyonbiztonságot; 

- a megfelelő, elégséges védelmi szint követelményeit; 

- az adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó, továbbá az adatok 

minősítésével kapcsolatos előírásokat; 

-  bíróság működési területén a veszélyetető hatások komplex elemzése 

alapján készített katasztrófavédelmi osztályba sorolást. 

 
Szervezi és irányítja a bíróság dolgozóinak védelmi felkészítését, valamint a 
védelemmel összefüggő feladatok ellátását.  
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Kidolgozza a bíróság védelmi feladatainak ellátását tartalmazó felkészülési 
terveket, és gondoskodik azok évenkénti aktualizálásáról.  

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a készítendő tervek tartalmát a rájuk 
vonatkozó mértékben egyezteti a Megyei Védelmi Bizottsággal és a Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. 

Végzi – a bíróság személyzeti feladatait ellátó szerv bevonásával – a 
hadköteles bírósági dolgozók meghagyásának előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos tevékenységet.  

Figyelemmel kíséri 

a) az egyéni védelmet szolgáló védőeszközök tárolási körülményeit, 

állagmegóvását,  

b) a kritikus infrastruktúravédelemmel kapcsolatos intézkedéseket,  

c) a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítási feladatai 

végrehajtására készített igénybejelentést, annak szükség szerinti 

felülvizsgálatát. 

Kapcsolatot tart a Megyei Védelmi Bizottság titkárságával, a Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és az OBH védelmi igazgatási feladatainak 
ellátásával megbízott vezetővel.  

 

A törvényszék megbízottja elkészíti a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi 
területén működő járásbíróság, valamint a közigazgatási- és munkaügyi 
bíróság védelmi felkészülési terveit.  

Évente – a tárgyévet követő év január 15. napjáig – összefoglaló jelentést készít 
a védelmi feladatok ellátásáról a törvényszék elnöke részére.  

A védelmi megbízott tevékenységét közvetlenül a törvényszék elnökének 
irányításával végzi.  

 
III.2.3.8. Tűzvédelmi-, munkavédelmi-, energetikai megbízott             

Tűzvédelmi megbízott:   1 fő tisztviselő 
        Munkavédelmi megbízott:  1 fő tisztviselő 
        Energetikai megbízott:   mindenkori gondnok 
 
A tűzvédelmi és munkavédelmi, továbbá energetikai megbízott szakfeladatait 
a jogszabályok, belső szabályzatok és a szakhatóságok rendelkezései szerint a 
törvényszék elnökének e tekintetben közvetlenül alárendelve látja el. 
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III.2.3.9. Irattárak 
 
Az irattárak a kezelőirodákhoz kapcsolódóan az eljárási, az ügyviteli és a 
köziratokra vonatkozó jogszabályok szerint, a törvényszék elnökhelyettesének 
irányítása és felügyelete mellett működnek azzal, hogy a Gazdasági Kollégium 
és a Törvényszéki Végrehajtó Iroda irattárának irányítását és felügyeletét a 
Gazdasági Kollégium vezetője látja el. 
Az iratok selejtezésére a vonatkozó jogszabályok szerint a törvényszék 
elnökhelyettese által meghatározott időben kerül sor. 
 
Az iratok selejtezésével kapcsolatos operatív tevékenységet a törvényszéken a 
törvényszék elnökhelyettese, a járásbíróságokon, a közigazgatási és 
munkaügyi bíróságon az elnök irányítja, illetve felügyeli. 
 
A selejtezett iratok megsemmisítéséről vagy levéltárhoz történő továbbításáról 
a törvényszék elnökhelyettesének intézkedése alapján a GH gondoskodik a 
törvényszék gondnokának a közreműködésével. 
 
A törvényszék Toldi utcai 1. szám alatti épületében működő irattár összevont 
irattári feladatokat lát el, az irattárban az irattározási feladatokat az egyes 
szervezeti egységek egymástól elkülönítve látják el, mely szervezeti egységek 
az alábbiak: 

- Gazdasági Kollégium peres és peren kívüli iratok 

- Gazdasági Kollégium felszámolási iratok 

- Nyíregyházi Törvényszék Végrehajtási csoport iratai 

- Nyíregyházi Járásbíróság szabálysértési iratok 

- Nyíregyházi Járásbíróság peren kívüli és végrehajtási iratok 

- Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság iratai 

 
 
III.2.3.10. Postázás 
 
A postán érkező küldeményeket a hivatalsegéd 8:30. óráig adja le a postázó 
helyre, ahonnan a küldemények szétosztása átadókönyvvel történik.  
A székhelyen történő kézbesítést hivatalsegéd végzi hetenként egy 
alkalommal, szerdai napon, kivéve a társszervek részére szóló küldemények 
kézbesítését, amely szükség szerint naponta történik.  
A postán küldendő iratokat a postázó helyre du. 15:00 óráig, a postára 16:00 
óráig kell feladni.  
 
A Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén működő vidéki 
járásbíróságoknak, illetve onnan a törvényszéknek szóló iratok kézbesítése 
gépkocsival, a megjelölt napokon történik. Az átadás-átvételről jegyzék 
készül.  
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III.2.3.11. Gépjárművezetők 
 
A gépkocsivezetők beosztását, munkájuk szervezését, irányítását a 
törvényszék elnöke által megbízott csoportvezető végzi, a gépkocsivezetők 
tevékenységére a törvényszék hatályos gépjármű szabályzata is irányadó. 
 
 

IV. fejezet 

 

IV. 1. Gépjármű ügyintéző 

 
Tevékenységét a törvényszék elnökének kijelölése alapján végzi a törvényszék 
gépjármű üzemeltetési és igénybevételi rendjéről szóló szabályzata alapján.  

14Feladatát képezi az üzemi használatú személygépkocsik igénybevételével 
kapcsolatos feladatok ellátása az elnöki titkárság tagjaként.  

Irányítja és utasítja a hivatali gépjárművezetőket, az elektronikus igénylés 
alapján szervezi a bírósági alkalmazottak utaztatását. 

 

IV.2. A biztonsági vezető 

 
A törvényszék elnöke nevezi ki a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
egyetértésével a biztonsági vezetőt.  

A biztonsági vezető jogköre a törvényszékre, a törvényszék illetékességi 
területén működő járásbíróságokra, a közigazgatási- és munkaügyi bíróságra 
terjed ki.  

A biztonsági vezető helyettesítéséről távolléte vagy akadályoztatása esetén a 
törvényszék elnöke gondoskodik.  

A biztonsági vezető feladatait a minősített adat védelméről szóló módosított 
2009. évi CLV. törvényben és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, a 
minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 28.) Korm. rendelet, 
valamint a Nyíregyházi Törvényszék elnöke által a minősített adatok 
védelmére kiadott 2011.El.II.H.21. számú biztonsági szabályzata alapján látja 
el.  

 

A biztonsági vezető feladatai különösen:  

a) a minősített adatot kezelő szerv vezetőjének átruházott hatáskörében 

eljárva gyakorolja a minősített adat védelmére vonatkozó 

jogosítványait, ellátja a személyi-, fizikai és adminisztratív biztonságra 

vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyeletét; 

                                                 
14 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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b) intézkedik a minősített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, 

adminisztratív biztonsági rendelkezések megtartásának minden év 

február 28-ig – jegyzőkönyv felvétele mellett – történő ellenőrzéséről és 

az előző évben a minősített adatokat kezelő szervhez érkezett vagy ott 

készített minősített adatok iratforgalmi statisztikájának minősítési 

szintenkénti bontásban történő elkészítéséről; 

c) minden év március 31-ig intézkedik a nemzeti minősített adatok 

tekintetében lefolytatott éves ellenőrzés eredményének és előző évben a 

minősített adatot kezelő szervhez érkezett vagy ott készített nemzeti 

minősített adatok iratforgalmi statisztikájának minősítési szintenkéni 

bontásban a Nemzeti Biztonsági Felügyeletre történő megküldéséről. 

 

A biztonsági vezetőnek a személyi biztonsági tanúsítvány kiadásával és 
kiadásának kezdeményezésével kapcsolatos feladatai:  

a) a nemzeti biztonság minősített adatot felhasználó, valamint ilyen adatot 

felhasználó közreműködő részére egy példányban kiadja a nemzeti 

minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítványt; 

b) végzi a nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági 

tanúsítvány kezelését és tárolását személyesen vagy az e feladatra általa 

írásban kijelölt személy útján; 

c) a nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány 

visszavonását követően intézkedik a személyi biztonsági tanúsítvány 

selejtezéséről; 

d) gondoskodik arról, hogy a titkos ügykezelő naprakész és pontos 

információval rendelkezzen a minősített adatot kezelő szervnél 

érvényes személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyekről; 

e) a biztonsági vezető intézkedik a minősített adatot felhasználók részére a 

felhasználói engedély kiadásáról, a titoktartási nyilatkozat 

beszerzéséről, ezek kezeléséről és tárolásáról, visszavonása esetén a 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat 

kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 15. § (4) 

bekezdése szerinti határidőig történő megőrzéséről, majd selejtezési 

jegyzőkönyv felvétele melletti megsemmisítéséről. 
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IV.3. Az európai jogi szaktanácsadó 
 

Az európai jogi szaktanácsadó feladata: 

a) jogi tanácsadás nyújtása az európai jog alkalmazásának elméleti és 

gyakorlati kérdéseiben, az elsődleges és másodlagos jogszabályainak 

hatályaihoz kapcsolódó, továbbá az előzetes döntéshozatali eljárást 

érintő bármely kérdésben; 

b) tevékeny közreműködés az Európai Unió jogi struktúrájának, 

működésének, jogi aktusainak, az Európai Unió Tanácsa jogi 

eljárásainak, az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai 

Bírósága ítéleteinek és joggyakorlatának megismerésében; 

c) az Európai e-igazságszolgáltatási eszközök alkalmazásával, valamint 

a nyomtatványok kitöltéséhez szükséges ismeretek átadásával 

kapcsolatban segíteni a bírák és az igazságügyi alkalmazottak munkáját; 

d) részvétel az éves szaktanácsadói konzultációkon és a kötelező 

képzéseken. 

e) Részt vesz az európai jogot érintő jogszabályok, jogharmonizációs 
előterjesztések véleményezésében.15 

 

f) a törvényszék elnökének kérdésére a szaktanácsadó köteles 
tájékoztatást adni az európai jog bíróságokat, az igazságszolgáltatást, 
valamint a fontosabb anyagi és eljárási jogszabályokat érintő 
változásáról, továbbá az ismétlődően felmerülő jogi problémákról, 
ugyanígy a szolgálati hely szerint illetékes bíróság elnökének kérésére 
is.16 

 

Az európai jogi szaktanácsadó képzési feladatai különösen az következők:  

a) közreműködés a bírák és az igazságügyi alkalmazottak európai uniós 

jogi tárgyú központi oktatásában; 

b) a Magyar Igazságügyi Akadémia vezetőjének felkérésére előadóként, 

tananyagkészítőként részvétel az Akadémia európai uniós joggal 

kapcsolatos képzéseiben; 

c) helyi és regionális oktatási rendezvényeken európai uniós jogi 

témakörben előadások tartása; 

                                                 
15 Kiegészítette a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 

16 Kiegészítette a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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d) közreműködés a bírósági fogalmazók részére szervezett európai 

uniós témájú tanulókörök és beszámolók megtartásában, valamint a jogi 

szakvizsgára való felkészítésükben; 

e) részvétel az Unió jogalkotási folyamatát, az Európai Unió 

Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának fontosabb és a 

magyar igazságszolgáltatást érintő döntéseit bemutató tájékoztató 

adatbázis elkészítésében és aktualizálásában; 

f) 17 

g) 18 

19Az európai jogi szaktanácsadó beszámolási kötelezettsége 
A szaktanácsadó negyedévente, legkésőbb az adott negyedévet követő hónap 
15., a negyedik negyedévben a tárgyévet követő év január 5. napjáig köteles 
beszámolni a törvényszék elnökének az adott negyedévben végzett 
szaktanácsadói munkájáról az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 
9/2016. (X. 17.) OBH utasítás 2. mellékletben foglalt tartalommal. A 
szaktanácsadó titkár ugyanezen határidőkkel és ugyanazon tartalommal 
köteles beszámolási kötelezettségét teljesíteni. 
 

IV.4. A tanúgondozó 
 

Tevékenységét a törvényszék elnökének kijelölése alapján a tanúgondozási 
szabályzat szerint végzi, közvetett tanúszolgálati és személyes félfogadás 
útján. (Az SZMSZ mellékletét képezi a Nyíregyházi Törvényszék Elnökének 
28/2015. (XII. 1.) számú szabályzata a tanúgondozás ügyrendjéről – 6. számú) 

A tanúgondozó tevékenységéről köteles elektronikus nyilvántartást vezetni, a 
konkrét ügyhöz kötődő szóbeli és írásbeli megkeresésről és az arra adott 
felvilágosításról az ügyben eljáró bírót/igazságügyi alkalmazottat az 
elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adatlap iratokhoz szerelése útján 
tájékoztatni.  

Az adott szervezeti egység vezetője köteles folyamatosan figyelemmel kísérni 
és felügyelni a vezetése alatt álló bíróságon működő tanúgondozók 
tevékenységét.  

A tanúgondozók tevékenységét koordinálja a törvényszéki alkalmazásban álló 
tanúgondozói koordinátor és koordinátor-helyettes. 

 

IV.5. Sajtószóvivő, sajtótitkár 
 

                                                 
17 Hatályon kívül helyezte a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 

18 Hatályon kívül helyezte a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 

19 Kiegészítette a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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A törvényszék működésével kapcsolatosan a törvényszék elnöke, illetve az 
eseti vagy állandó jellegű megbízás alapján a törvényszék elnökhelyettese, 
kollégiumvezetője, sajtószóvivője, valamint sajtótitkára jogosult tájékoztatást 
adni.  

A sajtószóvivő 

a) ellátja és feladatkörében irányítja a 8/2012. (IV. 25.) OBH utasításban 

meghatározott sajtótájékoztatási feladatokat, ennek keretében különösen 

gondoskodik a tárgyalással, nyilvános üléssel, tanácsüléssel, üléssel 

vagy meghallgatással összefüggő információk összegyűjtéséről és 

közzétételéről, továbbá a sajtó képviselőinek rendelkezésére áll, ha azok 

információkat kérnek a folyamatban lévő vagy befejezett ügyről; 

b) kezdeményező kapcsolatot tart fenn a sajtóval, melynek teljesítése 

érdekében figyelemmel kíséri a sajtóérdeklődésre várhatóan számot 

tartó bíróság által intézett ügyeket; 

c) a bíróság elnöke által biztosított keretek között gondoskodik a 

sajtótájékoztatáshoz szükséges tárgyi feltételekről; 

d) a szervezeti érdekekre figyelemmel kezdeményezi, koordinálja és 

segíti a bíróság nevében nyilatkozó személy sajtó- és médiaszerepléseit; 

e) felügyeli és segíti a sajtóanyagoknak a szolgálati helye szerinti 

bírósági honlapon, a www.nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu 

honlapon történő megjelenését; 

f) az elnök rendelkezése szerint felkészítő és értékelő konzultációt 

szervez a bírák és a kijelölt titkárok számára a sajtótájékoztatás 

ellátásához szükséges jogszabályok megismertetése céljából; 

g) valamennyi általa készített írásos vagy annak alapján készült 

elsőközléses hang- és képformátumú anyagot köteles elektronikus úton 

megküldeni az OBH Sajtó Osztályához, amennyiben a hang- és 

képanyag nem áll rendelkezésére, azok elérhetőségéről kell tájékoztatást 

adnia; 

h) a sajtóérdeklődésre számot tartó, vagy ilyenek tartott ügyekről a 

tárgyalást megelőző hét utolsó munkanapján, az OBH Szervezeti és 

Működési Szabályzata szerinti munkaidejének végéig írásban 

tájékoztatja az OBH Sajtó Osztályát; 

i) ha a sajtó más bíróság, vagy az OBH működésével kapcsolatosan, 

továbbá a bíróságok szervezetének vagy működésének egészével 

kapcsolatos kérdésben írásban kér tájékoztatót, köteles soron kívül a 

http://www.nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/
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kérelmet valamennyi érintett tájékoztatásával egyidejűleg továbbítani a 

sajtótájékoztatásra jogosultnak,  

j) ha másik bíróság által is intézett ügyben ad sajtótájékoztatást, azt 

megelőzően köteles beszerezni az OBH Sajtó Osztályától valamennyi, az 

üggyel kapcsolatosan keletkezett sajtóanyagot. 

 

A sajtótitkár a bíróság elnöke igazgatási feladatokkal megbízása keretében a 
sajtószóvivő által állandó vagy eseti jelleggel átruházott feladatok ellátásával 
segíti a tájékoztatást.  

Ennek érdekében sajtófigyelést végez, kapcsolatot tart a sajtó munkatársaival, 
beszerzi a sajtótájékoztatás ellátásához szükséges adatokat és információkat, 
továbbá ellátja a kiegyensúlyozott, proaktív tájékoztatással kapcsolatos egyéb 
feladatokat.  

Kiemelt feladata az OBH Sajtó Osztályával történő kapcsolattartás.  

 

A sajtótitkár állandó jelleggel átruházott feladatai:  

a) minden hónap 10. napjáig elektronikus úton – sajtóközlemények, 

hírek címét és oldalra mutató linkjét tartalmazó – jelentés küld az OBH 

Sajtó Osztályának arról, mely tartalmak került feltöltésre a bíróság 

internetes honlapjára, 

b) figyelemmel kíséri az OBH által üzemeltetett sajtószóvivői hálózat 

intranetes honlapjának tartalomváltozásait 

 

IV.6. A bírósági közvetítés koordinátora 
 

Tevékenységét a törvényszék elnökének kijelölése alapján végzi.  

Feladatát képezi:  

a) a közvetítői eljárásról szóló tájékoztatás  

- az ügyfelek felé,  

- a nagyobb nyilvánosság felé (helyi média, a törvényszék weblapja 

stb.) 

- a bírák és igazságügyi alkalmazottak felé; 

b) a bírósági közvetítők munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, 

támogatása; 
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c) a törvényszék polgári és civilisztikai ügyeket intéző kezelőirodáján 

keresztül a bírósági közvetítői tevékenységre vonatkozó havi beszámoló 

írásbeli előterjesztése a tárgyhónapot követő hónap 7. napjáig a 

törvényszék elnöke útján az OBH elnöke részére; 

d) statisztikai adatszolgáltatás teljesítése negyedévente a tárgy 

negyedévet követő 15. napjáig a törvényszék elnöke útján az OBH 

elnöke részére a törvényszék polgári és civilisztikai ügyeket intéző 

kezelőiroda-vezető közreműködésével; 

e) a törvényszék elnökének felhívása alapján beszámolási 

kötelezettséggel részvétel a törvényszéki vezetői értekezleteken; 

f) a bírósági közvetítői ügyek ügyvitelének ellenőrzése, jogszabályi 

változások nyomon követése; 

g) közreműködés az igazságügyi alkalmazottak bírósági ügyviteli 

vizsgára felkészítésében, valamint a bírósági fogalmazók képzésében a 

bírósági közvetítői tevékenység tárgyában; 

h) javaslattétel a törvényszék elnöke részére igazgatási intézkedések 

foganatosítására (SZMSZ módosítása, nyomtatvány rendszeresítése, 

tanács- és ügybeosztás véleményezése stb.),  

i) kapcsolattartás a Bírósági Közvetítés Munkacsoporttal (OBH); 

 

IV.7. A „Nyitott Bíróság” program kapcsolattartója. 
 

Egyes tevékenységét a törvényszék elnökének kijelölése alapján végzi:  

1) A „Nyitott Bíróság” program keretében a döntés-előkészítésben, a 

program működtetésében, külső- és belső koordinációjában, a 

törvényszék és az együttműködő intézmények, valamint a törvényszék 

és az OBH közötti kapcsolat fenntartásában, a program 

kommunikációjában és értékelésében működik közre.  

2) A döntés-előkészítés folyamatában javaslatot készít a program 

működtetése, fejlesztése, tartalmának alakítása kapcsán, azt a 

törvényszék elnökéhez előterjeszti jóváhagyás céljából. A törvényszék 

elnöke és az OBH által meghatározott szempontok alapján kidolgozza a 

program működtetésére vonatkozó szabályzatot, annak 

érvényesüléséről, tapasztalatairól és a program megvalósulásáról évente 

2 alkalommal – január hó 31. napjáig, illetve július hó 20. napjáig – 
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beszámol a törvényszék elnökének. A jelentésében javaslatot tesz a 

szabályzat módosítására, a törvényszék elnökének hatáskörébe tartozó 

igazgatási intézkedések foganatosítására.  

 

A törvényszék elnöke által meghatározott esetekben és körben eljár a program 
megvalósítása tárgyában a törvényszék képviseletében:  

1) Kapcsolatot tart az együttműködési megállapodással rendelkező, 

illetve a program-igényt előkészítő intézményekkel, szervezetekkel; 

2) Koordinálja a program folyamatos működését, e körben 

együttműködik az érintett intézmények vezetőivel, valamint az 

Országos Bírósági Hivatallal; 

3) Az érintett bíróságok elnökét előzetesen tájékoztatja a munkáltatói 

jogköre alá tartozó igazságügyi alkalmazottak programban való 

részvételéről, az érintett bíróságra beosztott bírák részvételéről; 

4) Koordinálja, szervezi a programban résztvevő bírák, igazságügyi 

alkalmazottak közreműködését, melyről nyilvántartást vezet; 

5) A programban közreműködő bírákat és igazságügyi alkalmazottakat 

szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tájékoztatja a program 

megvalósulásáról, évente legalább 1 alkalommal a program 

kommunikációjával kapcsolatosan a kapcsolattartó egyes javaslatot tesz 

a program tekintetében a sajtószóvivő (szóvivők) által nyújtandó 

tájékoztatás tartalmára, szempontjaira; 

6) A program keretében megvalósuló egyedi rendezvényekről és 

kezdeményezésekről eseti jelleggel tájékoztatja a sajtószóvivőket a helyi 

kommunikáció, illetőleg az OBH Sajtó Osztálya felé történő tájékoztatás 

megvalósítása érdekében; 

7) Kezdeményezi a törvényszék elnökénél a törvényszék honlapján a 

programmal kapcsolatos tartalmak elhelyezését a „Nyitott Bíróság” 

menüpont alatt, javaslatot tesz a menüpont struktúrájára; 

8) Nyilvántartja a programban közreműködő intézmények kapcsán az 

elérhetőség biztosításához folyamatosan szükséges adatokat (intézmény 

neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, az intézmény vezetőjének 

telefonszáma, e-mail címe, a kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, e-

mail címe stb.), ezek aktualizálásáról szükség szerint, illetve minden 

oktatási év szeptember hó 30. napjáig gondoskodik.  
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A kapcsolattartó a program értékelése érdekében a programok 
megvalósulásáról statisztikai adatgyűjtést végez (résztvevő intézmények, 
bírósági alkalmazottak létszáma, résztvevő érdeklődők létszáma stb.). 

 

IV.8. Az Iasz. hatálya alá tartozó dolgozókra vonatkozó szabályok 
 

Igazságügyi alkalmazott a bírósági titkár, a bírósági fogalmazó, a bírósági 
ügyintéző, a végrehajtási ügyintéző, a törvényszéki végrehajtó, a törvényszéki 
végrehajtó-helyettes, a törvényszéki végrehajtó-jelölt, a tisztviselő, az írnok és 
a fizikai munkakörben dolgozó.  

A kinevezés és a foglalkoztatás általános szabályai:  

- a bírósági titkárt, a bírósági fogalmazót, a bírósági ügyintézőt, 

továbbá a törvényszéki végrehajtót, a végrehajtó-jelöltet, a végrehajtó-

helyettest, a végrehajtási ügyintézőt, valamint az egyéb törvényszéki 

tisztviselőt, az írnokot és a fizikai alkalmazottat a törvényszék elnöke 

nevezi ki; 

- a közigazgatási és munkaügyi bírósági, valamint a járásbírósági 

tisztviselőt, írnokot és fizikai alkalmazottat – a törvényszék elnöke által 

meghatározott feltételekkel és előzetes egyetértésével – az adott bíróság 

elnöke nevezi ki; 

- a bírósági fogalmazó, a bírósági titkár, a bírósági tisztviselő és az 

írnok a kinevezéstől számított 1 éven belül – jogszabály által 

meghatározott esetben – köteles az igazságszolgáltatási ismeretekről is 

számot adó ügyviteli vizsgát tenni; 

- a tisztviselő és az írnok feladatát a Büsz-ben és a munkaköri leírásban 

írtaknak megfelelően köteles ellátni; 

- az igazságügyi alkalmazott részére kinevezési okiratával együtt kell 

átadni a feladatait tartalmazó munkaköri leírást; 

- az igazságügyi alkalmazott köteles a munkába lépést követően 

haladéktalanul részt venni az informatikai biztonsági oktatásban, 

írásban nyilatkozni arról, hogy munkáját az informatikai felhasználói 

előírások szerint végzi; 

- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 

CLII. törvény 3. § (1) bekezdése, (2) bekezdés d), e) és h) pontja alapján 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli az igazságügyi 

alkalmazottak közül:  
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o a gazdasági hivatal vezetőjét és helyettesét évente,  

o a belső ellenőrt 2 évenként,  

o a törvényszéki végrehajtót 5 évenként,  

o a törvényszéki végrehajtó-helyettest 5 évenként,  

o a végrehajtási ügyintézőt 5 évenként,  

o a bírósági ügyintézőt 5 évenként,  

o a bírósági titkárokat 5 évenként,  

o a jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 

tevékenységet ellátó igazságügyi alkalmazottat (titkos ügykezelő) 5 

évenként a törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint.  

Aki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését 

megtagadja, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó 

megbízását vagy jogviszonyát – az arra vonatkozó, külön 

jogszabályban meghatározott megszüntetési okoktól függetlenül – 

meg kell szüntetni, és a jogviszony megszűnésétől számított 3 évig 

közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, valamint vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettséget megalapozó munkakört, feladatkört, 

tevékenységet vagy beosztást nem láthat el. 

 

V. Fejezet  
A járásbíróságok és a közigazgatási és munkaügyi bíróság munkaszervezeti 

egységei 
 

A járásbíróság és a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke az általa 
vezetett bíróság munkaszervezeti egységeit a jogszabályok keretei között – a 
törvényszék elnökének előzetes egyetértésével – állapítja meg.  
 
A járásbíróságok szervezeti egységeit az 4. sz. mellékletben található 
szervezeti ábra mutatja be. 
 
A járásbíróságokon működő munkaszervezeti egységek a következők: 
 

a) A bírói tevékenység szakmai szervezetei: 
 - bírói tanácsok, (bírói tanácson az egyes bírót is érteni kell) 
 - Szabálysértési csoport (a Nyíregyházi Járásbíróságon) 
 - Végrehajtási és polgári peren kívüli csoport (a Nyíregyházi  
  Járásbíróságon) 

b) A bírói tevékenységet segítő munkaszervezeti egységek: 
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 - kezelőirodák,  
 - bírósági titkárok, bírósági fogalmazók, bírósági ügyintézők,  
  jegyzőkönyvvezető tisztviselők és írnokok. 

c) A bírói tevékenység feltételeit biztosító munkaszervezeti egységek: 
 - elnöki irodák, 
 - irattárak. 
 
 

V.1. A bírói tevékenység szakmai szervezetei, a bírói tanácsok 
 
A járásbíróságokon elsőfokú büntető, polgári, gazdasági, a közigazgatási és 
munkaügyi bíróságon közigazgatási és munkaügyi tanácsok működnek. Bírói 
tanácson az egyesbírót is érteni kell. 

 
 

V.2.A bírói tevékenységet segítő munkaszervezeti egységek 

 

V.2.1. Kezelőirodák 
 
A járásbíróságokon a következő kezelőirodák működnek: 
- a Nyíregyházi Járásbíróságon: 

- Polgári iroda; 
- Büntető iroda; 
- Végrehajtási és polgári peren kívüli iroda. 
- Szabálysértési iroda 

- a törvényszék székhelyén kívüli működő járásbíróságon:  
Közös a polgári és gazdasági, büntető, polgári és gazdasági peren kívüli és 
végrehajtási ügyek kezelőirodája. 
 
A Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon: 

- Közigazgatási és Munkaügyi Iroda. 
 
A kezelőirodákat az elnöki irodavezetők, illetve a vezetői feladatokkal 
megbízott tisztviselők vezetik. A kezelőirodák az ügyek kezelésével 
kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat látják el.  
 
A kezelőirodák ügyviteli tevékenységét az elnöki irodavezető felügyeli. A 
szakmai felügyeletet – a Nyíregyházi Járásbíróság kivételével – a járásbíróság 
és a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke látja el.  
A Nyíregyházi Járásbíróságon a polgári iroda fölött a járásbíróság elnöke, a 
büntető iroda fölött a járásbíróság elnökhelyettese, a végrehajtási és polgári 
peren kívüli iroda fölött a polgári ügyszakos, igazgatási feladatok ellátásával 
megbízott bíró, a szabálysértési iroda fölött a büntető ügyszakos 
szabálysértési csoportvezető bíró gyakorolja a szakmai felügyeletet. 
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A postaküldemények összegyűjtésével és továbbításával kapcsolatos 
feladatokat az elnöki irodák látják el. A Nyíregyházi Járásbíróságon külön 
postázó iroda működik, amely mind a Nyíregyházi Járásbíróság, mind a 
Nyíregyházi Törvényszék Bocskai utcai épületének postázási feladatait is 
ellátja. 
 
A Nyíregyházi Törvényszék, a Nyíregyházi Járásbíróság, a Nyíregyházi 
Közigazgatási- és Munkaügyi Bíróság Nyíregyháza, Toldi u. 1. szám alatti 
épületében elhelyezett szervezeti egységek postázási feladatait a 
bérmentesítés megvalósítása tekintetében a Nyíregyházi Törvényszék 
Gazdasági Kollégiumának fizikai alkalmazottja látja el.  
 
 
 

V.2.2. Bírósági titkárok, bírósági fogalmazók, bírósági ügyintézők, 
jegyzőkönyvvezető tisztviselők és írnokok 
 
A járásbíróságokon és a munkaügyi és közigazgatási bíróságon a bírósági 
titkárok, a bírósági fogalmazók és a bírósági ügyintézők a munkaköri leírásuk 
szerint ellátják a jogszabályokban meghatározott feladataikat. 

A jegyzőkönyvvezető tisztviselők és írnokok a bírósági vezetők, a bírói 
tanácsok és a bírósági titkárok mellett a jogszabályban meghatározott 
feladataikat a munkaköri leírásukban foglaltak szerint. 

 
 

V.3. A bírói tevékenység feltételeit biztosító munkaszervezeti 
egységek 

 

V.3.1. Elnöki irodák 
 
A járásbíróságokon és a közigazgatási és munkaügyi bíróságon működő 
elnöki irodák ellátják az elnöki ügyek iratainak kezelését. 
Az elnöki irodák tevékenységét a bíróságok elnökeinek felügyeletével az 
irodavezetők, illetve az e feladattal megbízott tisztviselők szervezik, irányítják. 
 
 

V.3.2. Irattárak 
 
Az irattározással kapcsolatos feladatokat az elnökhelyettes irányításával 
 

- a Nyíregyházi Járásbíróságon önálló irattáros, a kezelőirodák és az 

elnöki iroda e feladattal megbízott dolgozói, 

- a törvényszéken az irattáros, míg a többi járásbíróságon a kezelőiroda és 
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az elnöki iroda e feladattal megbízott dolgozói, 

- a közigazgatási és munkaügyi bíróságon a kezelőiroda és az elnöki 

iroda e feladattal megbízott dolgozói  

- látják el. 

Közjegyzői iratok kezelése: A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 

(továbbiakban: Kjö) 169.§ (2) és a (3) bekezdés szerint a bírósági irattárban 

őrzött közjegyzői iratokról kijelölt bíró vagy bírósági titkár ad hiteles 

kiadmányt, illetve jár el a jogszabálynak megfelelően.  

Az iratok selejtezésével kapcsolatos tevékenységet a bíróságok elnökei 
irányítják a törvényszék elnökhelyettese által meghatározott rendben és 
felügyelete mellett.  
 
Az irattározással kapcsolatos feladatokat a Gazdasági Kollégium és a 
Törvényszéki Végrehajtói Iroda irattárának e feladattal megbízott dolgozói a 
Gazdasági Kollégium vezetőjének irányításával látják el a Nyíregyháza, Toldi 
utca 1. szám alatti épületben. 
 
 

V.4. A törvényszék, a járásbíróságok és a közigazgatási és munkaügyi 
bíróság kapcsolattartási rendje 

 
A törvényszék elnöke és a járásbíróságok elnökei, valamint a közigazgatási és 
munkaügyi bíróság elnöke közötti kapcsolattartás elsősorban az adat- és 
tájékoztatáskérés és az arra adott válaszok tekintetében elektronikus úton 
történik, kivéve a pénzügyi kötelezettség vállalása, illetve személyzeti 
kérdésekkel összefüggő adatkérést.  
 
A járásbíróságokon és a közigazgatási és munkaügyi bíróságon a statisztikai 
adatgyűjtéssel, feldolgozással és a bírói tevékenységgel kapcsolatos 
adatszolgáltatással összefüggő feladatokat a bírák, bírósági titkárok, a 
kezelőirodák és az elnöki irodák vezetői, illetve e feladattal megbízott 
tisztviselői látják el az elnök irányításával és felügyeletével.  
 
A járásbíróságok elnökei és a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke 
kötelesek minden olyan a bíróságukat érintő változásról – a változást követően 
soron kívül – tájékoztatni a törvényszék elnökét, melyet az SZMSZ-en át kell 
vezetni. 
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VI. Fejezet  
Az igazgatási feladatok és hatáskörök megosztása az egyes vezetők között, a 

vezetés eszközei, a jelentéstételi kötelezettség és a helyettesítések rendje 
 

VI.1. Az igazgatási feladatok és hatáskörök megosztása az egyes 
vezetők között 

 
A törvényszéken bírósági vezető: 
 

1) a törvényszék elnöke 
2) a törvényszék elnökhelyettese 
3) a kollégiumvezető 
4) a csoportvezető 
5) a törvényszéki tanácselnök 
6) a járásbíróság elnöke 
7) a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke 
8) a járásbíróság elnökhelyettese 

 
 

VI.1.1. A törvényszék elnöke 
 
A Bszi. 119.§-ában foglaltakon túl 

a) a munkáltatói jogkör gyakorlását törvényben külön nem nevesített 
esetekben a törvényszék elnöke a járásbírósági bírák tekintetében a 
járásbíróság elnökére, a közigazgatási és munkaügyi bírósági bírák 
esetében a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökére – a bíró 
értékelésének elrendelése kivételével írásban átruházhatja, 

b) gondoskodik a szolgálati viszony létesítésével, fennállásával és 
megszüntetésével kapcsolatos teendőkről (pl. pályázatok kiírása, 
szerződéskötés a nem jogi munkatársakkal stb.), 

c) koordinálja a megye bíróságainak működési feltételeit biztosító 
tevékenységet; 

d) kapcsolatot tart a társszervekkel, a bírósági önkormányzati testületekkel, 
az érdekvédelmi szervezetekkel, 

e) figyelemmel kíséri és irányítja a honvédelmi, polgári és 
katasztrófavédelmi tevékenységet; 

f) intézkedik a társadalom széles körét érintő vagy a közérdek 
szempontjából kiemelkedő jelentőségű ügyek soron kívüli intézésének 
megszervezéséről, kijelöli e vonatkozásban az intézkedésre köteles 
vezetőket,  

g) figyelemmel kíséri a bírói szervezet működésére vonatkozó aktuális 
OBH elnöki határozatok végrehajtását, 

h) felügyeli az oktatási felelős tevékenységét, 
i) jogszabályok, szakkönyvek, stb. beszerzése, koordinálása, 
j) a könyvtáros munkájának ellenőrzése, 
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k) jóváhagyja a járásbíróságok, a közigazgatási és munkaügyi bíróság és a 
kollégiumok munkatervét és ellenőrzi a végrehajtásukat, 

l) biztosítja a munkateher mérését és az arányos munkateher elosztást, 
m) intézkedik a fegyelmi ügyek előkészítéséről, megindításáról; 
n) meghatározza és jóváhagyja a kollégiumok, járásbíróságok és a 

közigazgatási és munkaügyi bíróság ügyelosztási rendjét, 
o) gondoskodik arról, hogy a statisztikus jelentést készítsen a bírák éves 

munkájára vonatkozó tevékenység-kimutatásáról. A jelentés kimutatja 
az adott bírósági szinten ügyszakonként ítélkező bírók tárgyalt 
ügyeinek, tárgyalási napjainak, a tárgyaláson, tárgyaláson kívül 
befejezett, elnapolt, elhalasztott ügyeinek számát peres és peren kívüli 
ügyekre vonatkozóan havi, féléves, és éves viszonylatban. A 
kimutatásokat az elnök éves beszámolójával együtt közzé kell tenni a 
bíróság belső informatikai hálózatán. 

p) dönt – a bírói testületek és az érdekképviseleti szervek bevonásával – a 
bíróság költségvetés előirányzatainak felhasználásáról, 

q) intézkedik az erkölcsi elismerést kifejező kitüntetési javaslatok, 
előterjesztések elkészítéséről, 

r) dönt az egyes szociálpolitikai jellegű kérelmeket illetően (letelepedési 
segély, fizetési előleg, kölcsön stb.), 

s) gondoskodik a törvényszéken dolgozó tisztviselők, írnokok és fizikai 
dolgozók munkaköri leírásainak elkészítéséről, 

t) intézkedik a titkárok, fogalmazók beosztásáról, 
u) intézkedik a vagyonnyilatkozatok március 31. napjáig történő 

megtételéről, majd 60 napon belül összevetéséről, valamint irányítja és 
ellenőrzi a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségből eredő feladatok 
ellátását, 

v) jóváhagyja a bírósági szervezet tárgyévi közbeszerzési tervét, elrendeli a 
közbeszerzési eljárások lefolytatását és dönt azok eredményéről, 

w) ellátja a szervezet egészét érintő sajtószóvivői feladatokat, 
x) intézkedik a feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetése 

érdekében, 
y) gondoskodik a bírósági épület rendjének fenntartásáról, 
z) előterjeszti az ítélkezést segítő, támogató, központi intézkedést igénylő 

javaslatát, különösen a képzés, a jogszabályalkotás, szabályzatalkotás, -
módosítás körében. 

 
A törvényszék elnöke felügyeleti jogkörében a törvényszéken és a törvényszék 
illetékességi területén működő járásbíróságokon, közigazgatási és munkaügyi 
bíróságon figyelemmel kíséri, hogy a nála alacsonyabb beosztású bírósági 
vezetők : 

- miként teljesítik az igazgatási tevékenységükre vonatkozó 

jogszabályokban, az OBH elnökének szabályzataiban és határozataiban, 

a törvényszék elnökének szabályzóiban, a bíróság munkatervében, a 
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bíróság szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 

feladataikat és a hatáskörükbe tartozó ellenőrzési tevékenységüket, 

- számon kérik-e az általuk hozott intézkedések végrehajtást, 

- hasznosítják-e a korábbi vizsgálatok, értékelések tapasztalatait. 

 
A törvényszék elnöke az igazgatási tevékenységét a törvényszék egészét érintő 
szabályzatalkotásokkal, ajánlásokkal, intézkedésekkel, utasításokkal, 
vizsgálatok elrendelésével, beszámoló készítésével, jelentések bekérésével, 
megkeresésekkel, tájékoztató kiadásával gyakorolja.  
 
A törvényszék elnöke az igazgatási jogkörébe tartozó egyes feladatait az 
elnökhelyettesre, más bírósági vezetőre vagy bíróra állandó vagy eseti 
jelleggel, írásban átruházhatja.  
 
Az igazgatási munkába bevonhatja a bírákat, a törvényszék és a törvényszék 
illetékességi területén működő járásbíróságok, közigazgatási és munkaügyi 
bíróságok alkalmazottait.  
 
A fentieken túl a törvényszék elnökének feladatkörébe tartozik: 
 

-  a bírói testületek működési feltételeinek biztosítása, azok munkájának 

segítése; 

- igazgatási és vezetői értekezletek tartása; 

- folyamatos ellenőrzéssel segíteni az eljárási határidők és az ügyviteli 

szabályok megtartását, illetőleg az ügyek ésszerű határidőn belüli 

befejezését; 

- elkészíti évente a bíróvizsgálati és igazságügyi alkalmazottak értékelési 

tervét, és azt végrehajtja, illetve végrehajttatja; 

- elkészíti a bíróság szervezeti egységeinek vizsgálati tervét és egyéb 

vizsgálati terveket; 

- vizsgálja és értékeli a törvényszék és a kollégiumok munkatervének, 

továbbá a járásbíróságok munkatervének éves megvalósulását; 

- a vezetése alatt álló bíróság ítélkezését az időszerűség és a magas 

szakmai színvonal biztosítása érdekében folyamatosan figyelemmel 

kíséri, e körben az ítélkezés egységének biztosítása céljából eleget tesz a 

Bszi. 26 .§-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségének is; 

- évente egyszer tájékoztatja az OBH elnökét, az összbírói értekezletet és a 

bíróság más dolgozóit: 
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o a bíróság működéséről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről,  

o a bíróság hatékony és időszerű működtetése érdekében a 

következő naptári évre kitűzött célokról és azok megvalósítását 

szolgáló igazgatási intézkedésekről,  

o a megelőző naptári évben a kitűzött célok és intézkedések 

végrehajtásáról és eredményéről,  

o a pályázatához csatolt pályaművében szereplő – az adott időszakra 

vonatkozó – tervek megvalósulásáról; 

- felelős az OBH elnöke határozatainak határidőben történő 

végrehajtásáért; 

-  gondoskodik a bíróság ügyfélfogadási idejének és rendjének 

szabályozásáról, a központi honlapon és a bíróság honlapján történő 

közzétételéről; 

- az ügyelosztási rendet, annak módosítását és kiegészítését a bíróságon 

ismerteti, a bíróságok központi internetes honlapján, az érintett bíróság 

internetes honlapján is közzéteszi; 

- a Bszi. XII. fejezete, továbbá a Bírósági Határozatok Gyűjteményében 

közzétett határozatok megjelöléséről szóló 29/2007. (V. 31.) IM rendelet 

alapján irányítja és ellenőrzi az anonimizálással kapcsolatos feladatok 

végrehajtását. 

 
A törvényszék elnöke a munkáltatói jogokat a Bjt. 99. § (2) bekezdés b) pontja 
szerint a közigazgatási és munkaügyi, valamint a járásbírósági bírák 
tekintetében – a bíró értékelésének elrendelése, továbbá a státuszt érintő és a 
fegyelmi-, valamint a kártérítési felelősség megállapítására vonatkozó jogok 
kivételével – írásban a közigazgatási és munkaügyi bíróság, illetve a 
járásbíróság elnökére átruházhatja.  
 
 

VI.1.2. A törvényszék elnökhelyettese 
 
Az elnökhelyettes a bíróság elnökét akadályoztatása esetén - ideértve azt az 
esetet is, ha a tisztség nincs betöltve - teljes jogkörrel helyettesíti, és ellátja a 
bíróság szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörébe utalt alábbi 
igazgatási feladatokat: 
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a) a bírák képzésének, a bírósági fogalmazók, bírósági titkárok, 
igazságügyi alkalmazottak oktatásának szervezése, irányítása, 
oktatásfelelősi teendők ellátása, 

b) szakértőkkel, ülnökökkel kapcsolatos ügyintézés, különösen a 
törvényszéken az ülnökök behívási rendjének megállapítása, az ülnöki 
értekezletek összehívása és megtartása, 

c) átruházott hatáskörben a törvényszék irattárainak az irányítása és 
felügyelete, valamint a járásbíróságok és a közigazgatási munkaügyi 
bíróság irattárainak közvetett irányítása és felügyelete a közigazgatási és 
munkaügyi bíróság, és a járásbíróságok elnökein keresztül,  

d) elrendeli és ütemezi az iratok selejtezését, a közlevéltárba adható iratok 
átadását, kapcsolatot tart a bíróság iratainak átvételére jogosult 
közlevéltárral,  

e) koordinálja a bírósági honlapokkal és az intranetes oldalak 
szerkesztésével, felügyeletével kapcsolatos feladatokat, 

f) a Gazdasági Hivatal bűnjelkezeléssel kapcsolatos feladatai ellátásának 
ellenőrzése, 

g) a bírósági iratkezeléssel kapcsolatos feladatok közvetlen irányítása és 
felügyelete, a törvényszéken évente elvégzi az iratkezelés ellenőrzését, a 
járásbíróságokon, valamint a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság pedig irányítja az iratkezelést ellenőrzését, (kezelőirodák, BIÍR 
alkalmazásával összefüggő feladatok, selejtezés), 

h) a végrehajtási eljárásokkal kapcsolatos ügyviteli feladatok ellenőrzése, 
i) az ügyelosztási rend(ek)  nyomon követése, felügyelete, szükség esetén 

módosítása, kezdeményezése, illetőleg a módosítás előkészítése, 
j) kutatási kérelmek elbírálása, 
k) iratbetekintés engedélyezése, 
l) a törvényszék elnökének rendelkezése alapján ellátja a hatáskörébe utalt 

egyéb feladatokat.  
 

 

VI.1.3. A kollégiumvezető 
 
A Bszi. 124. § (1) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően a 
kollégiumvezető   

a) szervezi és vezeti a kollégium munkáját, vezeti a kollégiumi üléseket; 
b) összehívja a kollégium ülését és a napirendhez kapcsolódó előterjesztés 

előkészítéséről gondoskodik, illetőleg annak a szakmai megalapozott 
megtárgyalás előkészítéséhez szükséges időben történő megküldéséről 
gondoskodik a kollégium tagjai, illetőleg a törvényszék elnöke számára; 

c) összegyűjti és elemzi, szükség esetén a kollégium elé terjeszti a vitás 
jogalkalmazási kérdéseket; 

d) kollégiumvezetői tevékenységéről évente beszámol a törvényszék 
elnökének; 
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e) az egységes jogalkalmazási gyakorlat elősegítése érdekében figyelemmel 
kíséri, elemzi a bírák, a másodfokú ügyeket tárgyaló tanácsok ítélkezési 
tevékenységét; 

f) az ítélőtáblai tanácselnökök által felvett és a másodfokú ügyeket 
tárgyaló tanácselnökök feljegyzései általánosítható tapasztalatainak 
évenkénti összegzése, ezek kollégium elé terjesztése, hasznosításuk 
előkészítése, munkatervben szerepeltetése; 

g) irányítja és szervezi a tanácselnöki feljegyzések ismertetését; 
h) a kollégiumvezető átruházott hatáskörben elrendeli a soron kívüli 

ügyintézést; 
i) figyelemmel kíséri az eljárási határidők és ügyviteli szabályok 

érvényesülését, ennek keretében a kiemelt jelentőségű ügyek, vagy 
perek intézésének és a soron kívüli ügyintézés teljesítését, és mulasztás 
esetén a szükséges intézkedéseket megteszi, vagy arra javaslatot tesz, 
betekint az eljáró bíró vagy a tanácselnökök által a BÜSZ. szerint 
vezetett nyilvántartásba (a törvényszék kollégiumvezetője e feladatot a 
kollégium illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokon is ellátja); 

j) ellátja a bírósági titkárok, a bírósági fogalmazók, a bírósági ügyintézők 
és az egyéb igazságügyi alkalmazottak képzésének a szakmai 
irányítását, felügyeletét, 

k) képviseli a kollégiumot, valamint kapcsolatot tart a Kúria, az ítélőtáblák 
szakkollégiumaival, szükség szerint más szervek szakmai vezetőivel és 
más megyék szakkollégiumaival, 

l) javaslatot tesz – a szolgálati út betartásával – a jogalkalmazás 
egységének biztosítása érdekében a Kúria kollégiumvezetőjének és az 
ítélőtábla elnökének a jogegységi eljárás indítványozására, 

m) közreműködik a bírák ítélkező tevékenységének vizsgálatában, a bírák 
munkájának értékelésében, 

n) átruházott hatáskörben végzi a közérdekű bejelentések és a 
panaszügyek intézését; 

o) az SZMSZ_ben meghatározottak szerint végzi a bírósági határozatok 
anonimizálását; 

p) javaslatot tesz fegyelmi, kártérítési eljárás kezdeményezésére, 
megindítására, 

q) a törvényszék elnöke részére készített beszámolójával évente beszámol a 
kollégiumnak:20 

r) a pályázatához csatolt pályaművében szereplő – az adott időszakra 

vonatkozó – tervek megvalósulásáról, 

s) a megelőző naptári évben a kitűzött célok és intézkedések 

végrehajtásáról és eredményéről; 

t) ellátja a bírósági titkárok, a bírósági fogalmazók, a bírósági ügyintézők 

és az egyéb igazságügyi alkalmazottak képzésének a szakmai 

                                                 
20 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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irányítását, felügyeletét, közreműködik a fogalmazók és a bírósági 

titkárok képzésében; 

u) közreműködik a bírák ítélkező tevékenységének vizsgálatában és az 

igazságügyi alkalmazottak munkájának értékelésében; 

v) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a Bszi., egyéb jogszabály, az OBH 

elnökének szabályzata, határozata, intézkedése, továbbá e szabályzat a 

hatáskörébe utal. 

 
A kollégiumvezető a kollégium következő évi működésére vonatkozóan éves 
munkatervet készít a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 
6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 28. §-ának rendelkezését figyelembe véve, 
melyet a törvényszék elnökének jóváhagyás végett – a tárgyévet megelőző év 
október 31. napjáig – megküld.  

A kollégiumvezető a kollégium munkájáról a törvényszék elnökét 
folyamatosan tájékoztatja, vezetői értekezleten beszámol a kollégium, 
valamint a saját igazgatási tevékenységéről, továbbá a civilisztikai 
kollégiumvezetők a 2015. szeptember 7-én történt kijelölés alapján a kijelölt 
járásbíróságok civilisztikai ügyszakában tevékenykedő bírák és bírósági 
titkárok, igazságügyi alkalmazottak tevékenységéről elemző módon.  

21A kollégiumvezető évente, 
a) márciusi összbírói értekezlet esetén február 15. napjáig; 
b) áprilisi összbírói értekezlet esetén február utolsó napjáig; 
c) májusi összbírói értekezlet esetén március 31. napjáig 

 beszámolót készít a törvényszék elnöke részére a 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás 
28. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá 125. § (3) bekezdésében rögzített 
feladatok teljesítéséről, figyelemmel az OBH elnökének a kollégiumvezetők 
beszámolójának részletes szempontrendszerét rögzítő ajánlására. 

A kollégiumvezető írásbeli beszámolóját a törvényszék elnöke az OBH 
elnökének megküldi. 
 
A kollégiumvezető részt vesz a törvényszék vezetői értekezletén, valamint – a 
törvényszék elnökének rendelkezése alapján – az egyéb értekezleteken. 

A kollégiumvezető az ügyelosztási rendben meghatározott ügycsoportban 
(egyesbíróként vagy tanácsban) ítélkezik. 

A kollégiumvezető a törvényszéki bírák ügyszaka, a fellebbviteli tanácsok 
összetétele, tárgyalási napjai, a tárgyalótermek beosztása tárgyában – a 
fellebbviteli tanácsok elnökeivel és a szakág szerinti bírákkal egyeztetett – 
javaslatot terjeszt elő a törvényszék elnökéhez. A javaslatot írásban, a 
tárgyévet megelőző év november 15. napjáig kell a törvényszék elnökéhez 
benyújtani.  

                                                 
21 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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A kollégiumvezető figyelemmel kíséri a megjelenő szakirodalmi 
kiadványokat, és ezekről tájékoztatja az ügyszak bíráit, a könyvtár vezetőjét, 
továbbá segédanyagokat készít és ad ki a bírák részére. 

 

A kollégiumvezető ellátja a törvényszék elnökhelyettese által ráruházott egyéb 
feladatokat.  

A kollégiumvezető a vezetése alatt álló szervezeti egységre kiterjedően – az 
elnök egyidejű tájékoztatása mellett intézkedést, utasítást hozhat, ajánlást 
adhat ki, megkereséssel fordulhat külső szervhez, másik szervezeti egységhez, 
előterjesztést tehet, tájékoztatást kérhet és adhat, továbbá a vezetése alatt álló 
kollégiumba beosztott bíráktól, igazságügyi alkalmazottaktól igazoló jelentést 
kérhet.  

A Polgári-, Közigazgatási- és Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetőjének 
feladatai továbbá:  

- részt vesz a törvényszéki végrehajtó, végrehajtó-helyettes eljárásának 

törvényességi, szakszerűségi felügyeletével kapcsolatos teendők 

ellátásában; 

- közreműködik a törvényszéki polgári és civil ügyeket kezelő iroda, 

valamint a törvényszéki végrehajtói iroda tevékenységének 

felügyeletében, irányításában. 

 
A törvényszék Gazdasági kollégiumvezetője a fentiek alapján  

- részt vesz a Nyíregyházi Járásbíróság Vh-Pk Csoportja eljárásnak 

törvényességi, szakszerűségi felügyeletével kapcsolatos teendők 

ellátásában; 

- irányítja és felügyeli a cégbíróság tevékenységét.  

 

A törvényszék Büntető kollégiumvezetőjének feladatai továbbá: 
- részt vesz a Büntetés-végrehajtási Csoport tevékenységének 

felügyeletében; 

- közreműködik a törvényszék büntető kezelőiroda tevékenységének 

felügyeletében, irányításában. 

 
 

VI.1.4. A csoportvezető  
 

A Bszi. 125. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátását túlmenően a 
csoportvezető: 

1) szervezi és vezeti a csoport értekezleteket, 
2) ellátja a bírói munka igazgatási ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, 
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3) kijelölés alapján elvégzi az igazságügyi alkalmazottak munkájának 
vizsgálatát, értékelését, 

4) figyelemmel kíséri a csoportot érintő jogszabályváltozásokat, elvi 
állásfoglalásokat, jogegységi döntéseket és gondoskodik arról, hogy 
ezeket a bírák, igazságügyi alkalmazottak megismerjék, 

5) javaslatot tesz a fegyelmi, kártérítési eljárás kezdeményezésére, 
megindítására, 

6) a törvényszéki csoportvezető a kollégiumvezetőnek, a járásbírósági 
csoportvezető a járásbírósági elnöknek – a rendszeres tájékoztatási 
kötelezettség mellett – a kollégiumvezetői, illetve a járásbírósági elnöki 
beszámoló határidejét megelőzően 15 nappal az igazgatási 
tevékenységéről a 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás 4. melléklete szerint 
évente írásban beszámol,22 

7) előterjeszti – a szolgálati út betartásával – az ítélkezést segítő, támogató, 
központi intézkedést igénylő javaslatát, különösen a képzés, 
jogszabályalkotás, szabályzatalkotás, -módosítás körében, 

8) ellátja a jogszabály, az OBH elnökének és a bíróság elnökének 
szabályzata, határozata, intézkedése, valamint a bíróság szervezeti és 
működési szabályzata által a hatáskörébe utalt igazgatási feladatokat. 

 
 

VI.1.5. A törvényszéki tanácselnök 
 
A törvényszék másodfokú tanácsának elnöke vezeti a tanácsot, és szervezi 
annak munkáját.  

Felelős az általa vezetett tanács ügyeiben az eljárási- és ügyviteli határidők 
megtartásáért, ennek érdekében a tanácsába beosztott bírákat és igazságügyi 
alkalmazottakat irányítja és ellenőrzi.  

A kollégiumvezető intézkedése alapján részt vesz a bírák ítélkezési 
tevékenységének, továbbá a kollégiumba beosztott igazságügyi alkalmazottak 
munkájának értékelésében.  

 
Ezen túlmenően: 

a) felhívja a kollégiumvezető figyelmét a kollégiumon belüli eltérő 

ítélkezési gyakorlatra; 

b) a kollégiumvezető intézkedése alapján részt vesz a bírák ítélkezési 

tevékenységének a vizsgálatában, valamint a kollégiumba beosztott 

igazságügyi alkalmazottak munkájának az értékelésében; 

                                                 
22 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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c) vezeti az elsőfokú és másodfokú bírák ítélkezéséről készült 

feljegyzéseket és azokat – kijelölés esetén – az érintett bírákkal évente 

egyszer ismerteti az erre vonatkozó szabályok szerint; 

d) részt vesz az évente legalább két alkalommal megtartandó tanácselnöki 

értekezleten. A tanácselnöki értekezletről a törvényszék elnökét 

értesíteni kell. A polgári-közigazgatási és munkaügyi kollégium a 

gazdasági kollégiummal közös tanácselnöki értekezleteket tart; 

e) részt vesz a bírák és az igazságügyi alkalmazottak képzésében; 

f) közreműködik az ítélkezést segítő, támogató, központi intézkedést 

igénylő javaslat előterjesztésében, különösen a képzés, 

jogszabályalkotás, szabályzatalkotás, -módosítás körében. 

 
A Bszi. XII. Fejezete, továbbá a Bírósági Határozatok Gyűjteményében 
közzétett határozatok megjelöléséről szóló 29/2007. (V. 31.) IRM rendelet 
alapján végzi a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok 
szervezését, felügyeletét. 

A fentieken túl a törvényszéken első fokon eljáró tanácselnökök felkérésre 
közreműködnek a bírói munka igazgatási ellenőrzésében, a célvizsgálatokban, 
a bírák és igazságügyi alkalmazottak oktatásában, valamint a szakmai 
anyagok összeállításában.  

A tanácsot nem vezető törvényszéki tanácselnök közreműködik a 
törvényszékkel szemben indult peres eljárásokkal kapcsolatos iratok 
előkészítésében, illetőleg kapcsolatot tart e körben az OBH Jogi Képviseleti 
Osztályával.  

 

VI.1.6. A közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke, valamint a 
járásbíróság elnöke  

 
A Bszi. 122. §-ban foglalt feladatokon túlmenően: 

1) intézkedik a feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetése 
érdekében; 

2) irányítja és ellenőrzi az általa vezetett bíróság igazgatási tevékenységét, 

3) évente egyszer – a tárgyévet követő április hó 30. napjáig 
tájékoztatójában beszámol a bírák, az igazságügyi alkalmazottak előtt a 
pályázatához csatolt pályaművében szereplő, az adott időszakra 
vonatkozó tervek megvalósulásáról, a kitűzött célok, intézkedések 
végrehajtásáról, az azokhoz kapcsolódó igazgatási intézkedésekről, az 
ügyforgalmi helyzetről, a bíróság működéséről, valamint egyéb 
igazgatási, vezetői értekezletet tart; 
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4)  évente egyszer elkészíti az igazságügyi alkalmazotti értékelési tervet és 
azt jóváhagyás végett a törvényszék elnökének megküldi a tárgyévet 
megelőző év október 31. napjáig; 

5) elkészíti a bíróság szervezeti egységeinek és az egyéb igazgatási 
vizsgálatoknak a terveit a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig; 

6)  elkészíti a bíróság vonatkozásában az éves munkatervet, amelyet a 
törvényszék elnökének jóváhagyás végett megküldi a tárgyévet 
megelőző év október 31. napjáig; 

7)  javaslattételi és véleményezési joga van a bírák, a titkárok, fogalmazók  
státuszát, bíróságok közötti beosztásváltozását, előmenetelét érintő 
kérdésekben; 

8)  intézkedik a vezetése alatt álló bíróságon dolgozó bírósági ügyintézők, 
tisztviselők, írnokok és fizikai dolgozók munkaköri leírásának 
elkészítéséről; 

9) előterjesztést tesz a közigazgatási és munkaügyi bíróság, valamint a 
járásbíróság munka- és ügyelosztási rendjére, tájékoztatást ad az 
ügyfélfogadási és tárgyalási rendre, a szignálás módjára vonatkozóan a 
törvényszék elnökének; 

10)  vizsgálja és értékeli bíróság munkatervének az éves hatályosulását, és 
arról a törvényszék elnökének 3 havonta beszámol; 

11) előkészíti a vezetése alatt álló bíróság szabadságolási tervét, valamint 
rendelkezik a szabadságok kiadásáról az igazságügyi alkalmazottak 
tekintetében; 

12) elvégzi az ülnökökkel kapcsolatos teendőket, részükre évente legalább 
egyszer értekezletet tart; 

13) kijelölés alapján elvégzi a bíró munkájának értékelését megalapozó 
vizsgálatot, és az igazságügyi alkalmazottak munkájának vizsgálatát, 
értékelését;  

14) folyamatos ellenőrzéssel segíti az eljárási határidők és az ügyviteli 
szabályok megtartását, az ügyek ésszerű határidőn belüli befejezését; 

15) biztosítja a munkateher mérését és az arányos munkateher elosztást; 

16) intézkedik az észlelt késedelmek, hiányosságok megszüntetéséről és az 
érintettek figyelmét ezekre felhívja; 

17) szervezi és felügyeli az irattározást és a selejtezést; 

18) bírák, bírósági titkárok, bírósági fogalmazók és bírósági ügyintézők 
esetében javaslatot tesz a fegyelmi, kártérítési eljárás 
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kezdeményezésére, megindítására, egyéb igazságügyi alkalmazottak 
esetén elrendeli azokat;23 

19) előterjeszti – szolgálati út betartásával – az ítélkezést segítő, támogató, 
központi intézkedést igénylő javaslatát, különösen a képzés, a 
jogszabályalkotás, szabályzatalkotás, -módosítás körében; 

20) a törvényszék elnöke által átruházott hatáskörökben rendelkezik a 
szabadságok kiadásáról a bíróságra beosztott bírák, bírósági titkárok, 
bírósági ügyintézők és fogalmazók tekintetében; 

21) előterjesztést tesz a bíróság munkarendjére és ügyfélfogadási rendjére 
minden év október 31. napjáig, valamint tárgyalási, ügyelosztási 
rendjére, az ügyelosztás módszerére vonatkozóan minden év november 
15. napjáig a törvényszék elnökének; 

22) szervezi és felügyeli az irattározást; 

23) ellátja az ülnökökkel kapcsolatos feladatokat, és évente legalább egyszer 
a bírósághoz megválasztott valamennyi ülnök részére értekezletet tart; 

24) rendszeresen ellenőrzi az időszerűséget, és folyamatos ellenőrzésével 
segíti az eljárási határidők és az ügyviteli szabályok megtartását, az 
ügyek ésszerű határidőn belüli befejezését, ellenőrzi az írásba foglalást 
és a munkafegyelem megtartását; 

25) elvégzi a törvényszék elnöke által elrendelt munkatervi célvizsgálatokat, 
esetileg elrendelt vizsgálatokat; 

26)  minden év január 15. napjáig ütemtervet (ellenőrzési nyomvonal) készít 
az adott évre vonatkozó jelentési kötelezettségekről (határidő, felelős, 
jelentés tárgya, a megvalósítás időpontja, felelős, illetve vezető 
ellenjegyzése rovatokkal); 

27) jóváhagyásra kijelölt személyként kontrollálja az anonimizált 
határozatokat; 

28) biztosítja a munkateher mérését és az arányos munkateher-elosztást; 

29) Írásbeli beszámolóját évente – a Bszi. 119. §-ában és 122. §-ában 
meghatározott feladataira, továbbá a 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás 125. 
§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az igazgatási ellenőrzési 
tevékenységére kiterjedően  – 

a) márciusi összbírói értekezlet esetén február 5. napjáig; 
b) áprilisi összbírói értekezlet esetén február 15. napjáig; 
c) májusi összbírói értekezlet esetén március 15. napjáig 
a törvényszék elnöke elé terjeszti.24 

30) következő évre célokat tűz ki.25 

                                                 
23 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 

24  Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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VII.1. A munkaszervezeti egység vezetőjének igazgatási feladatai 
 
Általános szabályok 
 
A munkaszervezeti egység vezetője a munkaköri leírásában foglaltak szerint 
lát el igazgatási tevékenységet. 
 
A GH vezetője, az elnöki, továbbá a kezelőirodák vezetői, a bv. csoportvezető 
és a csoportvezetők az általuk irányított szervezeti egység dolgozói 
tekintetében – a szolgálati és munkaviszony keletkezése, módosulása, 
megszüntetése, továbbá a fegyelmi és kártérítési jogkör, a szabadság kiadása 
kivételével – gyakorolják a munkáltatói jogokat.  
 
A Gazdasági Hivatal tisztviselőinek és írnokainak a munkaköri leírása 
tervezetét a GH vezetője készíti el. 
 
A bíróságon szolgálatot teljesítő igazságügyi alkalmazottak munkaköri leírás 
szerint végzik munkájukat. A fizikai dolgozók munkaköri leírását a munka-
szerződés mellékleteként kell elkészíteni.  
 
A bírák és igazságügyi alkalmazottak munkakörének átadásáról, illetve 
átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. 
Az átadás-átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 
- az átadás-átvétel időpontját, 
- munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, 
- folyamatban lévő konkrét ügyeket, 
- az átadásra kerülő eszközöket, informatikai adatokat, 
- az átadó és átvevő észrevételeit, 
- a jelenlévők aláírását. 
 
Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozás napjáig be kell fejezni. Az 
eljárás lefolytatásáról az elnök és a szervezeti egység vezetője gondoskodik. 
 

VII.1.1. A GH vezetőjének a feladatai: 
 

a) a jogszabályok, az OBH Elnökének szabályzatai, határozatai és a 

törvényszék elnökétől kapott utasítások, iránymutatások, továbbá az 

ügyrend alapján közvetlenül vezeti és ellenőrzi a GH-t, felelős az 

irányítása alatt álló szervezet működéséért és a feladatok eredményes 

teljesítéséért, 

                                                                                                                                                         
25  Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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b) intézi a törvényszék és a járásbíróságok, és a közigazgatási és 

munkaügyi bíróság anyagi gazdálkodásával kapcsolatos ügyeit, 

gazdasági intézkedéseket hoz, 

c) ellátja az elemi költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat, 

d) folyamatosan tájékoztatja a törvényszék elnökét a bevételek, kiadások 

alakulásáról és a likviditási helyzetről, 

e) az éves költségvetéssel összhangban készülő éves vagyongazdálkodási 

tervvel kapcsolatos feladatok végrehajtást felügyeli, 

f) felelős az SZMSZ-ben részletezett feladatainak jogszabályoknak 

megfelelő ellátásáért, 

g) a törvényszék elnökénél előirányzat-módosítást kezdeményez, 

jelentéstételi kötelezettségét teljesíti. 

 
A gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése nélkül 
– ide nem értve a bíróság igazságszolgáltatási tevékenysége körébe tartozó 
ügyet az eljárási törvények alapján intéző bírót, vagy igazságügyi 
alkalmazottat – a költségvetési szervet terhelő gazdasági kihatású 
kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő és ilyen intézkedés nem 
tehető. 
 

VII.1.2. A törvényszék elnöki titkárság vezetőjének feladatai26 
 

a) gyors, operatív kapcsolatrendszer működtetésével támogatja, segíti a 
törvényszék elnökének munkáját, közreműködik döntéseinek 
előkészítésében, ennek érdekében koordinálja a döntések előkészítését, 
meghozatalához szükséges információk beszerzését, a dokumentációk 
összeállítását, nyomon követi és ellenőrzi a döntések végrehajtását a 
gazdálkodás, az informatika és a rendészet területén, 

b) koordinálja a stratégiai feladatok, a Nyíregyházi Törvényszék és az 
illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok, valamint a közigazgatási 
és munkaügyi bíróság (továbbiakban: törvényszék) igazgatási 
egységeivel való érdemi kommunikáció megvalósítását, ellátja a 
törvényszék elnöke feladatainak teljesítéséhez szükséges szervezési- 
technikai teendőket 

c) projekt manageri feladatokat lát el a fejezeti kezelésű beruházások 
esetén, 

                                                 
26 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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d) a törvényszék elnökének utasítása szerint szervezi a titkárságra 
beosztott dolgozóknak az előadmány-, valamint intézkedéstervezet 
készítési feladatait a személyzeti és ítélkezés szakmai feladatainak 
kivételével,27 

e) koordinálja a törvényszék elnökének hatáskörébe tartozó informatikai 
osztály, biztonsági csoport munkáját, valamint a postázással kapcsolatos 
feladatok ellátását, 

f) koordinálja és felügyeli a törvényszék, valamint az illetékességi 
területéhez tartozó helyi bíróságok épületeinek üzemeltetését, 
közreműködik az épületeket érintő felújítási, karbantartási, beruházási 
feladatok előkészítésében és végrehajtásában, 

g) felügyeli a törvényszék rendészeti alkalmazottainak munkáját, 

h) a törvényszék elnökének utasítása szerint részt vesz a fizikai 
alkalmazottak munkájának vizsgálatában, 

i) az informatikai osztályvezető szabadság igénybevételével kapcsolatban 
javaslattevőként jár el, 

j) a törvényszék elnökének a 2013.EL.II.B.22. számú elnöki utasítás I. 
pontjában foglaltakra figyelemmel ellenőrzi a biztonsági csoport havi 
munkabeosztását, és az erről szóló elszámolást „kifizetését javaslom” 
nyilatkozattal látja el. 

 

VII.1.3. A törvényszék polgári és civilisztikai ügyek, illetve a büntető kezelő 
iroda vezetőjének feladatai 
 
Az irodavezető feladatát képezi:  
 

a) a kezelőiroda vezetése, felügyelete; 
b) a postabontás végzése, elektronikus postafiók kezelése; 
c) az iratok kezelése, az irattározás szervezése 
d) értesítési időben felvilágosításadás az ügyfelek részére, szóban, ill. 

elektronikus úton és telefonon is,  
e) költségjegyzékek nyilvántartása, lezárása, egységes értesítők továbbítása 

az illetékes hivatalok részére; 
f) a másolatok könyvének vezetése; 
g) a peres és nemperes iratok kezelése. 

 
A kezelőirodai tisztviselők feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák 
részletesen. 
 
 

                                                 
27 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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VII.1.4. A cég- és gazdasági iroda irodavezetőjének feladatai  
 

a) a cég- és gazdasági iroda folyamatos munkájának szervezése, 
b) a helyettesítések megoldása, 
c) az irattározás, a cégügyek statisztikájának vezetése, 
d) az illetékalap, a lerótt illetéket tartalmazó lista ellenőrzése, 
e) Takarnet, zálogjogi nyilvántartás, gépjármű nyilvántartás adataiba 

történő betekintés, 
f) hirdetményi kézbesítés nyilvántartásának vezetése, 
g) a leírási, cégszerkesztői teendők végzése. 

 
 

VII.1.5. A büntetés-végrehajtási iroda vezetőjének feladatai 
 

a) az ügykönyv, a bv. lajstrom, továbbá az elfogatóparancsok könyvének 
vezetése,  

b) nyilvántartás, irattározás, 
c) az elővezetési költséggel, továbbá az elfogatóparancs során előállított 

elítélttel kapcsolatos határozat tervezet készítése, 
d) egységes értesítés kiállítása, 
e) a bv. iroda tisztviselője: ellátja az ügyek nyilvántartását, a leírási 

munkákat.  
 

 

VII.1.6. Törvényszéki végrehajtói iroda vezetőjének feladatai:  
 

Az irodavezető feladatát képezi: 
- a kezelőiroda vezetése, felügyelete,  

- a végrehajtói irodában szolgálatot teljesítő írnokok, tisztviselők 

munkájának szervezése, ellenőrzése, feladataik egyenletes elosztása, a 

feladatok időbeli teljesítésének és postázásának ellenőrzése,  

- a postabontás végzése,  

- elektronikus postafiók kezelése,  

- a szükséges nyomtatványok, anyagszerek beszerzésének 

kezdeményezése,  

- a helyettesítések szervezése,  

- a másolatok könyvének vezetése,  

- a végrehajtási iratok kezelése, irattározásának szervezése, 

- a végrehajtási ügyek statisztikájának vezetése,  

- félfogadási időben felvilágosításadás az ügyfelek részére.  

 

VII.1.7. Az informatikai osztály vezetője:  
 

Az informatikai osztály vezetőjének feladatai:  
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- az informatikai osztály folyamatos munkájának szervezése,  

- az Informatikai Biztonsági Szabályzat szerint:  

o a biztonságos adatkezelés feltételeinek megteremtése,  

o a bíróság által kezelt adatvagyon sértetlenségének, 

bizalmasságának és rendelkezésre állásának biztosítása,  

o az adatvagyon-leltár elkészítése,  

o az informatikai eszközök (hardver, szoftver) nyilvántartás 

vezetésének megszervezése,  

o az elektronikus adathordozókról készített másolatok 

nyilvántartásának megszervezése,  

- a törvényszék elnöke által megbízott egyéb informatikai feladatok 

elvégzése.  

 
28Az informatikai osztályvezető munkáját közvetlenül a törvényszék 

elnöke felügyeli és irányítja az elnöki titkárság vezetőjének 

koordinálásával. 

 

VIII. Fejezet  
A vezetési eszközök 

 
 

VIII.1. Tervezés (munkaterv) 
 
A törvényszék éves munkatervet készít, amelyet a Bszi.-ben, a Bjt.-ben és az 
Iasz.-ban, valamint az OBH elnökének utasításiban, szabályzataiban és 
határozataiban foglaltak, továbbá a kollégiumok, a járásbíróságok és 
közigazgatási és munkaügyi bíróság bírói testületek és érdekképviseleti 
szervek vezetőinek javaslatai alapján állítanak össze. A munkaterv tervezetét 
vezetői értekezlet tárgyalja, és a törvényszék elnöke hagyja jóvá. 
  
A törvényszék munkaterve alapján a kollégiumok, helyi bíróságok vezetői 
elkészítik programjaikat.  
 
A munkaterv különösen az alábbiakat tartalmazza: 

a) az értekezletek (összbírói, vezetői, operatív vezetői, stb.) időpontjait, 
napirendjeét, 

b)az igazságügyi alkalmazottak értekezleteinek időpontját, napirendjét, 
c) az ülnöki értekezlet időpontját, napirendjét, 
d) az igazgatási felügyeleti vizsgálatok rendjét, felelőseit, 

                                                 

28 Módosította a 40/2017. (X.02.) számú elnöki utasítás 2017. október 3. napjától, valamint módosította a 

21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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e) a határozott és határozatlan időre kinevezett bíróvizsgálatok rendjét, 
felelőseit, 

f) az igazságügyi alkalmazottak tevékenysége értékelésének felelőseit, 
időpontjait, 

g) a GH vizsgálatát, GH vezető időszakos beszámolójának időpontjait, 
szempontjait, 

h) a bírósági vezetők munkájának és egyéb vizsgálatok értékelésének 
beszámolójának ütemezését és felelőseit, 

i) egyenletes és arányos munkateher mérés tervezését és mérési időszakait, 
j) a bírói szakmai munka támogatásának előre tervezhető időpontjait és 

tárgyait, 
k) az igazgatási tevékenység egyes részterületeit érintő vizsgálatok 

tervezése, (pl.: iratselejtezés, épületek rendjének vizsgálata, stb.), 
l) ügyeleti rendszer megszervezését, a szabadságok kiadását, 
m) a honvédelmi- és polgári védelmi, valamint a tűz- és munkavédelmi 

munkatervek, 
n) a törvényszék informatikai szervezetének vezetőjének beszámolójának 

az időpontjait, eseti vizsgálatát, 
o) az ellenőrzési, beszámolási, jelentéstételi jogokat és kötelezettségeket, 
p) az országos programokban való részvétel formáit és témáit, 
q)az éves belső ellenőrzési tervet. 
r) 29 

30VIII.1.1. A munkaterv meghatározásának, jóváhagyásának, továbbításának 
határidői 
 
A kollégiumok, valamint a járásbíróság elnöke éves munkatervet készítenek a 
tárgyévet megelőző év október 31. napjáig, amelyet ezen határidőig 
megküldenek a törvényszék elnöke részére. 
 
A törvényszék elnöke a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig 
meghatározza a törvényszék munkatervét, a kollégium, illetve a járásbíróság 
munkatervének egyidejű jóváhagyásával. A törvényszék elnöke a törvényszék 
munkatervét az OBH elnöke részére, annak meghatározását követően 
haladéktalanul tájékoztatásul megküldi. 
 

VIII. 2. Értekezleti rendszer 

 

VIII.2.1. Összbírói értekezlet 
 
A Bszi.143-146.§-aiban foglaltak figyelembevételével a törvényszék elnökének 
a munkatervben előzetesen meghatározott időpontban, évente legalább egy 
alkalommal összbírói értekezletet kell összehívni. Az összbírói értekezlet 

                                                 
29 Hatályon kívül helyezte a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 

30 Kiegészítette a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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tárgyköréről és időpontjáról előzetesen a bírákat, a OBH elnökét, a Kúria 
elnökét és az OBT elnökét az értekezletre meghívja. 
Az összbírói értekezleten lehetőséget kell biztosítani a bírói tanács elnökének 
tájékoztatója megtartására és megvitatására.  
A törvényszék elnökének a tájékoztatóját tartalmazó beszámolót megtárgyaló 
összbírói értekezletről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet meg kell küldeni az 
OBH elnöke részére az értekezletet követő 30 napon belül. 
 
 

VIII.2.2. A járásbíróságok, és a közigazgatási és munkaügyi bíróság által 
megtartott bírói értekezlet 
 
A járásbíróság, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke a 
munkatervben előzetesen meghatározott időpontban, évente legalább egy 
alkalommal az igazgatása alá tartozó bírák részére értekezletet tart, amelynek 
időpontjáról a bírákat értesíti, valamint a kinevezési jogkört gyakorló 
törvényszék elnökét meghívja. 
 
A bírói értekezlet tervezett időpontját a járásbíróság, valamint a közigazgatási 
és munkaügyi bíróság elnöke a törvényszék elnökével előzetesen egyeztetni 
köteles. 
 
Az elnöki tájékoztatót megtárgyaló bírói értekezletet legkésőbb a tárgyévet 
követő év április 30. napjáig kell megtartani.  
 
 

VIII.2.3. Vezetői értekezlet 
 
A törvényszék elnökének vezetői értekezletet a munkaterv szerint, legalább 3 
havonta kell tartania.  
A vezetői értekezlet napirendi pontjait az Irsz. 156.§-a tartalmazza. 
 
A törvényszéken a vezetői értekezlet résztvevői: 

 a törvényszék elnöke, a törvényszék elnökhelytettese, a 
kollégiumvezetők, a regionális kollégiumvezető, a törvényszéki 
csoportvezető bírák, a járásbíróságok elnökei, a közigazgatási és 
munkaügyi bíróság elnöke, a bírói tanács elnöke, a belső ellenőr, a GH 
vezető, az informatikai osztályvezető, a MABIE és a Bírósági Dolgozók 
Szakszervezetének helyi vezetője, vagy annak képviselője. 

 
A vezetői értekezletre meg kell hívni az OBH elnökét.    
 

A vezetői értekezlet adott napirendi pontjához meg lehet hívni más ítélőtábla 
vagy törvényszék elnökét, a bírósági szervezethez kapcsolódó hivatásrendek 
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és intézmények képviselőjét, amennyiben a téma többoldalú 
megtárgyalásához szükséges. 
 
A vezetői értekezleten a törvényszék elnöke - aki az Országos Bírói Tanács 
tagja is - tájékoztatást ad az OBT ülésen megvitatott és elfogadott döntésekről, 
határozatokról. 
 

VIII.2.4. Ülnöki értekezlet 
 
A bíróság elnöke az ülnökök részére a munkatervben meghatározott 
időpontban évente egy alkalommal értekezletet tart. A törvényszéken 
átruházott hatáskörben az értekezletet a törvényszék elnökhelyettese tartja az 
aktuális jogszabályváltozásokról, az OBH elnöki utasításokról, ajánlásokról, a 
működést érintő kérdésekről. 
 

VIII.2.5. Operatív értekezlet 
 
A törvényszék elnöke a vezetői munka folyamatosságának biztosítása 
érdekében az elnökhelyettes, a kollégiumvezetők, a BT elnöke és a GH 
vezetője részvételével operatív értekezletet tart.  
 

VIII.2.6. Igazságügyi alkalmazotti értekezlet 
 
A törvényszék, a járásbíróság, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság 
elnöke évente egy alkalommal a törvényszéki, a járásbíróságokon és 
közigazgatási és munkaügyi bíróságon dolgozó igazságügyi alkalmazottak 
részére értekezletet tart. Az értekezleten tájékoztatást ad a törvényszék, a 
járásbíróság, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság éves 
teljesítményéről. 
 
 

VIII.3. Jelentéstételi kötelezettség 
 
31A törvényszék elnöke határidő tűzésével a bíróságok szervezeti egységeinek 
működését, feltételrendszerét érintő bármely kérdésben az Irsz. szerinti 
jelentéstételi kötelezettséget írhat elő. A törvényszék elnöke feljogosíthatja a 
büntető, polgári, közigazgatási-munkaügyi, gazdasági kollégium vezetőjét, az 
elnöki titkárság vezetőjét, a statisztikust, a GH vezetőt, a honvédelmi-, polgári 
és katasztrófavédelmi megbízottat, a munka- és tűzvédelmi felelőst, hogy a 
működési körüket érintően a hatáskörükbe tartozó esetekben írásbeli jelentést 
kérjenek. 
 

                                                 
31 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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A járásbíróság, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke az 
általa vezetett bíróság tekintetében a jelentéstételi kötelezettséget külön 
szabályozza.  
 

IX. Fejezet  
A bírósági vezetők helyettesítésének rendje 

 

A törvényszék vezetőinek helyettesítési rendje:  
 

A törvényszék elnökének helyettesítési sorrendje:  
- a törvényszék elnökhelyettese,  
- a Büntető Kollégium kollégiumvezetője, 
- a Polgári-, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetője,  
- a Gazdasági Kollégium kollégiumvezetője. 
 

A törvényszék elnökhelyettesének helyettesítési sorrendje:  
- a Büntető Kollégium vezetője,  
- a Polgári-, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetője,  
- a Gazdasági Kollégium kollégiumvezetője. 

 
Az elnök és az elnökhelyettes távolléte esetén a helyettesítést ellátó 
kollégiumvezető a megadott sorrendben, kivéve pénzügyi, személyzeti 
ügyekben. Az elnök és az elnökhelyettes távolléte esetén, a helyettesítést ellátó 
kollégiumvezető utalványozási jogkörrel nem rendelkezik. 
 
A Büntető Kollégium vezetőjét távollétében az általa megbízott tanácselnök, a 
Polgári, Közigazgatási- és Munkaügyi Kollégium vezetőjét a kollégiumban 
működő tanácselnökök ABC sorrendben, illetve a Gazdasági 
Kollégiumvezető, a Gazdasági Kollégium vezetőjét a csoportvezető bíró, 
illetve a Polgári, Közigazgatási- és Munkaügyi Kollégium vezetője, a 
csoportvezető bíró akadályoztatása esetén a Gazdasági Kollégiumvezető , 
illetve az általa kijelölt tanácselnök, Tóthné dr. Juhász Zsuzsanna  helyettesíti. 

 
A járásbíróság elnökeit és a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökét 
távolléte esetén az elnökhelyettes; az elnökhelyettes hiányában – az érintett 
elnökök javaslatára is figyelemmel – a törvényszék elnöke által kijelölt bíró 
helyettesíti az alábbiak szerint:  

a) A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökét távolléte 
esetén dr. Bucskó István bíró helyettesíti, az ő akadályoztatása esetén 
ABC sorrendben a soron következő bíró. 

b) A Fehérgyarmati Járásbíróság elnökét távolléte esetén dr. Csepei József 
bíró helyettesíti, az ő akadályoztatása esetén ABC sorrendben a soron 
következő bíró. 
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c) A Kisvárdai Járásbíróság elnökét távolléte esetén dr. Angyalné dr. 
Magyar Mária bíró helyettesíti, az ő akadályoztatása esetén ABC 
sorrendben a soron következő bíró. 

d) A Vásárosnaményi Járásbíróság elnökét távolléte esetén dr. Babinecz 
Gyöngyvér bíró helyettesíti, az ő akadályoztatása esetén ABC 
sorrendben a soron következő bíró. 

e) A Nyírbátori Járásbíróság elnökét távolléte esetén dr. Pusztaföldi Ágnes 
bíró helyettesíti, az ő akadályoztatása esetén ABC sorrendben a soron 
következő bíró. 

f) A Nyíregyházi Járásbíróságon az elnök és az elnökhelyettes távollétében 
helyettesük a szabálysértési csoport vezetője. 

 
A bírósági gazdasági hivatal vezetőjét teljes jogkörrel a GH vezető helyettese 
helyettesíti. A helyettes távolléte esetén a GH vezetője javaslatára a szervezeti 
egység rangidős tisztviselőjét a törvényszék elnöke bízza meg a GH vezető 
helyettes, illetőleg a GH vezető helyettesítésével. 
 
A törvényszék munkaszervezeti egységének vezetőit a szervezeti egység általa 
kijelölt tisztviselője helyettesíti, tartós távollét esetén a törvényszék elnöke ad 
rá írásbeli megbízást. 
 
Az informatikai osztály vezetőjét teljes jogkörrel az informatikai 
osztályvezető-helyettese helyettesíti. 
 
Ha a törvényszék elnöke és elnökhelyettese egyidejűleg 2 hónapot 
meghaladóan akadályoztatva van a feladatai ellátásában - ideértve azt az 
esetet is, ha a tisztség nincs betöltve - az OBH elnöke az adott bíróság bírósági 
vezetői közül valamely vezetőt az elnöki vagy elnökhelyettesi feladatok 
ellátásával megbízhat legfeljebb 6 hónapra. 
 
 

X. Fejezet 
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 

1997. évi LXVIII. törvény hatálya alá tartozó dolgozók 
feladataira vonatkozó szabályok 

 
A törvényszéken és helyi bíróságokon dolgozó igazságügyi alkalmazott a 
bírósági fogalmazó, a bírósági titkár, a tisztviselő, az írnok és a fizikai 
munkakörben dolgozó. 
 

X.1. A kinevezés általános szabályai 
 

a) A törvényszéki bírósági titkárokat, fogalmazókat, a bírósági 

végrehajtókat, végrehajtó-jelölteket, végrehajtási ügyintézőket, bírósági 
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ügyintézőket, törvényszéki tisztviselőket, írnokokat és a nem jogi 

munkakörben dolgozókat is a törvényszék elnöke nevezi ki.  

b) A közigazgatási és munkaügyi bíróság és járásbíróságok tisztviselőit, 

írnokait, valamint fizikai alkalmazottait a közigazgatási és munkaügyi 

bíróság elnöke és a járásbíróságok elnökei nevezik ki. 

c) Az a.) pontban felsorolt dolgozóknak állásukat a kinevezés átvételétől 

számított 15 napon belül el kell foglalniuk és a fizikai dolgozók 

kivételével esküt kell tenniük. A végrehajtók a kinevezést követő 30 

napon belül tesznek esküt.  

d) A bírósági tisztviselők és írnokok, a bírósági titkár és a fogalmazó a 

kinevezéstől számított egy éven belül kötelesek vizsgát tenni a bírósági 

ügyvitel szabályaiból és a hozzá kapcsoló jogszabályokból. 

e) A tisztviselő és az írnok feladatát a BÜSZ-ben, az SZMSZ-ben, valamint 

a törvényszék elnöke által kiadott szabályzatokban, utasításokban és a 

munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően köteles ellátni.  

f) Az igazságügyi alkalmazott részére kinevezési okiratával együtt kell 

átadni a feladatait tartalmazó munkaköri leírást. 

g) Az igazságügyi alkalmazottakról – a munkáltatói jogkör gyakorlójának 

az intézkedése szerint – szolgálati jogviszonyuk létesítésekor Belépő-

lapot kell kitölteni. A Belépő-lap tartalmazza a munkakör betöltéséhez 

szükséges dokumentációk, eszközök, igazolványok átvételét, a 

feladatkör ellátásához szükséges tájékoztatások megtörténtét, a 

vonatkozó szabályzatok megismertetését. 

h) A szolgálati jogviszony megszűnésekor az Elszámoló Bizonylat 

kitöltésére kerül sor, amely az átvett eszközök hiánytalan 

visszaszolgáltatása és az esetleges egyéb tartozások rendezését követően 

kerül aláírásra.  

i) Az elszámolási bizonylat egy példányát a járásbírósági és a törvényszéki 

nyilvántartásban a humánpolitikai feladatokat ellátó igazságügyi 

alkalmazott kezeli, illetve ezen felül továbbítja a Gazdasági Hivatalba.  

j) A Belépő-lapot és az Elszámolási Bizonylatot akkor is ki kell állítani, ha 

az igazságügyi alkalmazott szolgálati jogviszonya a Nyíregyházi 

Törvényszék területén nem szűnik meg, de véglegesen megváltozik az a 

szervezeti egység, amelynél a munkáját végzi.  
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k) Ezen szabályokat a bírói szolgálati jogviszony megszűnésekor is 

alkalmazni kell. 

l) A Belépő-lap és az Elszámolási bizonylat az SZMSZ mellékletét képezi. 

(5. sz. melléklet) 

m) Az igazságügyi alkalmazott nem tölthet be olyan munkakört, amelyben 

a hozzátartozójával irányítási, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba 

kerülne. Az igazságügyi alkalmazott köteles haladéktalanul bejelenteni, 

ha vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve 

összeférhetetlenségi helyzetbe került. 

n) Az igazságügyi alkalmazott 

- nem folytathat a beosztásával összeegyeztethetetlen, illetve olyan 
tevékenységet, amely a pártatlan, befolyásolástól mentes 
munkavégzését veszélyeztetné, 

- pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében - az 
országgyűlési, illetve az önkormányzati választásokon jelöltként való 
részvételét kivéve - közszereplést nem vállalhat, 

- kereső foglalkozást - a munkaidejét nem érintő tudományos, oktatói, 
művészeti, lektori, szerkesztői, sport, valamint a jogi oltalom alá eső 
szellemi tevékenység kivételével - csak a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának az előzetes engedélyével végezhet. 
 

o) Az összeférhetetlenségi helyzet bejelentése vagy hivatalból történő 

megállapítása esetén a törvényszék elnöke az igazságügyi alkalmazottat 

30 napos határidővel felszólítja az összeférhetetlenség megszüntetésére. 

Az igazságügyi alkalmazott köteles bejelenteni az elnöknek a 

tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, sport, valamint a 

jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet. 

 

X.2. Az igazságügyi alkalmazottak jogai, kötelezettségei 
 

X.2.1. Az igazságügyi alkalmazottak jogai 
 
A szolgálati viszony keretében a törvényszék igazságügyi alkalmazottja (a 
továbbiakban: igazságügyi alkalmazott) jogosult arra, hogy 

- a feladatait a munkáltatói jogok gyakorlója munkaköri leírásban 
rögzítse, 

- az irányadó jogszabályok és a munkaköri leírásban foglaltak szerint 
foglalkoztassák, 

- az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit részére a 
törvényszék biztosítsa, 
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- vele szemben a munkáltatói jogok gyakorlója olyan magatartást 
tanúsítson, illetve olyan helyzetet teremtsen, hogy a jogai 
rendeltetésszerűen gyakorolni, a kötelezettségeit teljesíteni tudja, 

- részére megadják a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és 
irányítást, 

- számára biztosítsa a törvényszék a munkaköri feladatok szakszerű 
ellátása érdekében elrendelt képzés feltételeit, 

- a bíróság az igazságügyi alkalmazott részére a hivatali 
telefonkészülékek használatához kódot, a bírósági levelező rendszer és 
egyéb program használatához jogosultságot biztosít, joga van továbbá a 
bírósági intranet oldal használatára. 

 
 

X.2.2. Az igazságügyi alkalmazottak kötelezettségei 
 
Az igazságügyi alkalmazott köteles: 

- a szolgálati helyén vagy a munkavégzésre kijelölt helyen, az előírt 
időben munkára képes állapotban megjelenni, 

- feladatait az esküjéhez híven a jogszabályoknak és a munkaköri 
leírásban foglaltaknak, valamint a vezetői utasításoknak megfelelően a 
legjobb tudása szerint, az elvárható gondossággal és pártatlanul 
végezni, 

- a törvényszék feladatinak az ellátása érdekében a többi igazságügyi 
alkalmazottal együttműködni, 

- munkáját úgy végezni és általában olyan magatartást tanúsítani, hogy 
ezzel mások egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi 
károsodásukat ne idézze elő, 

- a minősített, a személyes és a különleges adatot, valamint a tudomására 
jutott 

- valamennyi titkot a szolgálati viszonya alatt és annak megszűnése után 
is megőrizni, valamint minden olyan magatartástól tartózkodni, 
amelynek következtében a tevékenysége során tudomására jutott 
tényekről, illetéktelenek tudomást szereznének, vagy amelyek 
kiszolgáltatása miatt a törvényszék, más igazságügyi alkalmazott, vagy 
bárki jogellenes előnyhöz jutna, illetve ilyen hátrányt szenvedne, 

- Az igazságügyi alkalmazott köteles a tudomására jutott természetes 
személy adatainak, valamint közérdekű-, vagy közérdekből nyilvános 
adatoknak a kezelésre és feldolgozása során az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény rendelkezéseit megtartani, abból a célból, hogy a természetes 
személyek magánszféráját tiszteletben tartsák, valamint a közügyek 
átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok 
megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével 
megvalósuljon 
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- Az igazságügyi alkalmazott a munkahelyén kívül is köteles az 
igazságügyi szervhez és a munkaköréhez méltó magatartást tanúsítani. 

 
Az igazságügyi alkalmazott kereső foglalkozást – munkaidejét nem érintő 
tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, sport-, valamint jogi 
oltalom alá eső szellemi tevékenység és nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszony kivételével – csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának az előzetes – 
a törvényszék elnökének előzetes egyetértésével kiadott – engedélyével 
végezhet az Iasz. 36. § (2) bekezdése értelmében. Az igazságügyi alkalmazott 
köteles bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának a tudományos, oktatói, 
művészeti, lektori, szerkesztői, sport, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi 
tevékenységét és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítését. Ilyen 
tevékenységet munkaidőben csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes 
– a törvényszék elnökének egyetértésével kiadott – engedélyével végezhet, 
melynek tartamára a munkáltató a munkavégzési kötelezettség alól 
felmentheti.  

A bíró és az igazságügyi alkalmazott a munkakörének betöltéséhez szükséges 
képesítési követelmények megszerzését meghaladóan a közép- és felsőfokú 
oktatásban, posztgraduális képzésben a törvényszék elnökének történő 
írásbeli bejelentési kötelezettség teljesítése mellett vehet részt.  

 

X.3. A bírák jogai és kötelezettségei 
 

X.3.1. A bírák jogai 
 
A III. fejezetben meghatározott szervezeti egységek és személyek kötelesek a 
bírák részére feladataik megfelelő ellátásához szükséges feltételeket biztosítani 
és részükre segítséget nyújtani. 
 
A tanácsokra kiosztásra kerülő ügyek számát, súlyszámát és az egyes 
tanácsokon belüli ügyelosztást úgy kell meghatározni, hogy az lehetővé tegye 
az eljárási és ügyviteli szabályok megtartását és a bírák arányos munkaterhét. 
 
A bíróság a bíró részére a hivatali telefonkészülékek használatához kódot, a 
bírósági levelező rendszer és egyéb program használatához jogosultságot 
biztosít, joga van továbbá a bírósági intranet oldal használatára. 
 

X.3.2. A bírák kötelezettségei 
 
A törvényszék, a járásbíróságok és a közigazgatási és munkaügyi bíróság 
bírája a hivatását az esküjéhez hűen köteles gyakorolni, az igazságszolgáltatási 
feladatainak a teljesítését törvényes indok nélkül nem tagadhatja meg, a 
rábízott ügyekben folyamatosan, lelkiismeretesen, befolyástól mentesen és 
részrehajlás nélkül köteles eljárni. 
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A bíró a döntés befolyásolására irányuló minden kísérletet köteles elhárítani és 
arról a törvényszék elnökét haladéktalanul írásban tájékoztatni. 
 
A bíró valamennyi hivatalos eljárása során köteles az ügyféllel szemben 
tisztességes és pártatlan magatartást tanúsítani. 
A bíró köteles a minősített, a személyes és a különleges adatot, valamint a 
tudomására jutott valamennyi titkot a szolgálati viszonya alatt és annak 
megszűnése után is megőrizni. A titoktartás alól csak törvényben 
meghatározott szerv vagy jogosult adhat részére felmentést. 
 
A bíró köteles a tisztségéhez méltó, kifogástalan magatartást tanúsítani és 
tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely a bírósági eljárásba vetett 
bizalmat, vagy a törvényszék tekintélyét csorbítaná. 
A bíró a rábízott ügyet annak munkaigényessége és az eljárás sajátosságai által 
meghatározott ésszerű határidőn belül köteles elintézni. 
 
A bíró köteles a bírósági titkár és a hozzá beosztott bírósági fogalmazó, 
továbbá a gyakornok, valamint az egyetemi hallgató szakmai fejlődését 
legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen elősegíteni. 
 
A bíró a szolgálati viszony keresetében köteles a törvényszék bírósági 
vezetőinek törvényen alapuló és az ítélkezés érdemét nem érintő igazgatási 
intézkedéseit teljesíteni és azok érvényesülését elősegíteni. 
 
A bíró köteles a tudomására jutott természetes személy adatainak, valamint 
közérdekű-, vagy közérdekből nyilvános adatoknak a kezelésre és 
feldolgozása során az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit 
megtartani, abból a célból, hogy a természetes személyek magánszféráját 
tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a 
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog 
érvényesítésével megvalósuljon. 
 
A bíró és az igazságügyi alkalmazott a munkakörének betöltéséhez szükséges 
képesítési követelmények megszerzését meghaladóan a közép- és felsőfokú 
oktatásban, posztgraduális képzésben a törvényszék elnökének való 
bejelentési kötelezettség teljesítése mellett vehet részt.  

 
 

XI. Fejezet 
 A bírói munka igazgatási ellenőrzése 

 
A törvényszék elnöke a járásbíróságok, a közigazgatási- és munkaügyi bíróság 
elnökei, valamint a szakmai kollégiumvezetők közreműködésével az arányos 
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munkateher megteremtése és fenntartása, valamint az ügyérkezés és létszám-
aránytalanság kiküszöbölése érdekében folyamatos ellenőrzéssel elősegíti a 
bíróságon folyamatban lévő ügyek eljárási határidejének, ügyviteli 
szabályainak megtartását ésszerű határidőn belül. 
 
32A törvényszék elnöke – szükség szerint a folyamatban lévő és befejezett 
ügyek iratai és a tárgyalási napló adatai összevetése alapján vagy a nyilvános 
tárgyalás meghallgatása útján – jogosult és köteles megvizsgálni különösen: 

- az éves tárgyalási napok számát, a tárgyalási napok kihasználtságát (a 

havi tárgyalási napok számának nyomon követésével is); 

- a per (ügy) előkészítés gyakorlatát, az érkezett ügyek sorrendben 

történő feldolgozása elvének érvényesülését; 

- a halasztással, elnapolással egyidejűleg új határnap kitűzésének 

gyakorlatát; 

- az elrendelt, illetve jogszabályok által előírt soronkívüliség 

érvényesülését; 

- az első bírói intézkedés időpontját; 

- az első tárgyalás kitűzése és az eljárás során hozott bírói intézkedések 

időszerűségét; 

- a határozatok írásba foglalásának időszerűségét; 

- az iratok felterjesztésének időszerűségét; 

- az ügyviteli szabályok, valamint az iratkezelési szabályzatban előírtak 

megtartását, különös tekintettel a lajstromozás szabályaira; 

- a panasszal érintett ügyek vizsgálatának megállapításait;33 

- a 2 éven túl folyamatban lévő ügyek elhúzódásához vezető okokat; 

- a tanácselnökök feljegyzéseinek rendszeres vezetését és ismertetését. 

 
A 2 éven túl folyamatban lévő ügyek igazgatási ellenőrzésének az alábbiakra 
kell kiterjednie: 

1) a soronkívüliség érvényesülésének ellenőrzése; 

2) a bírónál 2 éven túl folyamatban lévő ügyek számának ellenőrzése; 

3) a bírónál folyamatban lévő összes ügy számának és ezek pertartamának 

az ellenőrzése; 

4) az elhalasztott, elnapolt tárgyalások esetén az új határnap kitűzésének 

ellenőrzése; 

5) az irattanulmányozásra az alábbi szempontokra figyelemmel: 

- időszerűek-e a megtett intézkedések,  

- az eljárási szabályokban rögzített határidők megtartottak-e,  

- hatékonyak-e a megtett intézkedések,  

                                                 
32 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 

33 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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- célszerűek-e a megtett intézkedések,  

6) esetleges késedelem, rendellenesség esetén igazoló jelentés beszerzése; 

7) az ellenőrzés eredményeként időszakonként összegezni, és a szervezeti 

egységben ismertetni kell különösen a feltárt problémákat, 

hiányosságokat.  

 
A kollégiumvezetők, a tanácselnök, a járásbíróság és a közigazgatási és 
munkaügyi bíróság elnöke, a járásbíróság elnökhelyettese önállóan is köteles a 
vizsgálatokat elvégezni. Az elvégzett ellenőrzés megállapításairól – 
amennyiben késedelmet vagy mulasztást tárt fel – feljegyzést kell készíteni a 
szükséges intézkedések meghatározásával.  

Biztosítani kell, hogy a bíró a feljegyzés rá vonatkozó részét megismerhesse és 
arra írásban észrevételt tehessen.  

Ezeket a rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a cég-, csőd- és 
felszámolási ügyszakban, a büntetés-végrehajtási ügyszakban, a civil 
szervezetek nyilvántartása ügyszakában és más, nemperes ügyszakokban 
eljáró bírákra és az egyesbíró hatáskörében eljárni jogosult bírósági titkárokra, 
valamint a bírósági ügyintézőkre és egyéb igazságügyi alkalmazottakra is.  

 

XII. Fejezet 
A bíróságok munkarendjének általános szabályai 

 

XII.1. A bíróságok munkarendjének általános szabályai 
 

XII.1.2. Az munkarend, a munkaidőkeret és a munkaidőbeosztás szabályai 
 

XII.1.2.1. Az általános munkarendben dolgozó alkalmazottak munkaideje 
 
A bírósági dolgozók munkaideje 5 napos munkarendben, heti 40 óra. A rész-
munkaidőben dolgozók, valamint a fizikai dolgozók napi munkaidő 
beosztását a kinevezésben, illetve a munkaszerződésben kell meghatározni.  
A napi munkaidő tartama 8 óra. 
 
A napi munkaidő hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 
óráig tart azzal, hogy a pénteki tárgyalások adminisztratív és irodai hátterét 
14.00. óra után is biztosítani kell. 
 
Az általános munkarendtől való eltérést különösen méltányolható okból a 
törvényszéki alkalmazottak esetében a törvényszék elnöke, a járásbíróságokra, 
valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságra beosztott igazságügyi 
alkalmazottak tekintetében a bíróság elnöke engedélyezi, és erről a 
törvényszék elnökét haladéktalanul tájékoztatja.  
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Különös méltánylást érdemlő körülmény különösen a dolgozó, vagy 
hozzátartozója egészségi állapota, amely akként van okozati összefüggésben a 
munkarenddel, hogy a dolgozó nagyobb figyelmet tud saját/hozzátartozója 
egészségi állapotára fordítani, ha az egységes munkarendtől eltérő 
munkarendben dolgozik. Az eltérés méltányosság esetén is csak akkor 
engedélyezhető, ha a heti munkaidő keret teljesül.   
 
Az ebédidő napi 30 perc, amelyet 12:00 és 13:00 óra között a munkaidő 
megszakításával a munkahelyen kívül is el lehet tölteni úgy, hogy az adott 
szervezeti egység folyamatos működése biztosított legyen. A munkahelyen 
kívül eltöltött ebédidő nem hosszabbítható meg további benti étkezési idővel.  
 
A korábban írásban engedélyezett, ettől eltérő munkaidőt, az engedély 
visszavonásáig, az ott leírtak szerint kell betartani.  
A tárgyalás kezdetének időpontja minden bíróságon 8:30 óra. 
Ettől eltérés csak az illetékes bíróság elnökének engedélyével – kivételesen – 
engedélyezhető. Az eltérés engedélyezését indokaival együtt be kell jelenteni a 
törvényszék elnökének.  

 
A bíróságok igazságügyi alkalmazottjai munkakezdéskor és annak 
befejezésekor kötelesek jelenléti ívet aláírni, valamint a beléptető kártyát is 
használni a Nyíregyházi Törvényszék Bocskai úti épületben és a Nyírbátori 
Járásbíróságon. A dolgozó aláírása mellett fel kell tüntetni az érkezés és 
távozás időpontját.  
 
34A jelenléti ívek vezetéséről a törvényszéken az elnöki titkárság, a bírósági 
gazdasági hivatalban a GH vezetője, a helyi bíróságon és a közigazgatási és 
munkaügyi bíróságon az elnöki irodavezető gondoskodik. A jelenléti ívet a 
bíráknak nem kell vezetni, kivéve azokat, akik utazási költségtérítésben 
részesülnek. Kivételeket a bíróság elnöke megállapíthat. 
 
35A munkahelyről munkaidőben magáncélból való eltávozást családi vagy 
egyéb halasztást nem tűrő ok miatt, a törvényszéken az elnök, a 
kollégiumvezető, – ahol csoportok működnek a csoportvezető vagy helyettese 
– a törvényszék elnöki titkárság vezetője, a többi szervezeti egységnél a vezető 
vagy helyettese, a GH dolgozói tekintetében a GH vezetője, a járásbíróságon és 
a közigazgatási és munkaügyi bíróságon a bíróság elnöke engedélyezi a 
törvényszék elnökének külön szabályzatában meghatározott rend szerint. 
  
36A bíróságon kívüli munkavégzés engedélyezésével – a jogszabályban 
meghatározott kötött munkaidőtől eltérően – a bírák jogosultak arra, hogy az 
értekezleti és az ügyeleti napok kivételével munkájukat csak tárgyalási 
                                                 
34 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 

35 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 

36 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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napokon végezzék munkahelyükön. Az engedély megadására – a szolgálati 
úton előterjesztett kérelmet követően – az ügyszak szerint illetékes 
kollégiumvezető, illetve a járásbíróságok és a közigazgatási és munkaügyi 
bíróság elnökének véleményét is figyelembe véve – a törvényszék elnöke 
jogosult. Az engedély határozott, vagy határozatlan időre, írásban adható. A 
bíró e kedvezmény igénybevétele esetén köteles az elnöki irodán, illetve a 
törvényszéken az elnöki titkárságon bejelenteni, hogy szükség esetén hol és 
milyen módon érhető el. 
 
A bírósági vezetői kinevezéssel a bíró részére kiadott, a bíróságon kívüli 
munkavégzésre vonatkozó engedély hatályát veszti, azonban a munkáltatói 
jogkör gyakorlója kivételesen méltányolható körülmény fennállta esetén 
esetenként bírósági vezető részére az ítélkező tevékenységhez szükséges 
feladatai ellátásához bíróságon kívüli munkavégzést írásban engedélyezhet.  

E rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a cég-, csőd- és felszámolási 
ügyszakban, a büntetés-végrehajtási ügyszakban, a civil szervezetek 
nyilvántartási ügyszakában és más, nemperes ügyszakokban eljáró bírákra és 
az egyesbíró hatáskörében eljárni jogosult bírósági titkárokra és a bírósági 
ügyintézőkre is.  

A bíróságon kívüli munkavégzés engedélyezése esetén az iratkezelésre 
alkalmazni kell a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII. 23.) OBH utasítás vonatkozó szabályait (189. § (1)-(3) bekezdései). 

 
Az engedély írásban indokolva vonható vissza. Az engedélyt vissza kell 
vonni, ha a bíró munkáját nem megfelelően végzi, különösen:  

- ha tartósan és nem objektív okok miatt az elvárható teljesítményt nem 
éri el ,  

- ha önhibájából rendszeresen nem használja ki a tárgyalási napokat,  
- indokolatlan, önhibájából eredő írásba foglalási késedelme van,  
- önhibájából hosszabb ügyintézési késedelemmel dolgozik 
- törvényből és a bíróság SZMSZ-éből adódó kötelezettségeit 

rendszeresen és súlyosan megszegi 
- a bíróság szervezeti és működési érdeke ezt kívánja 

 
A kedvezmény visszavonásával szemben jogorvoslatnak nincs helye.  
A kedvezmény visszavonását követő hat hónap eltelte után nyújtható be a 
bíróságon kívüli munkavégzésre vonatkozó engedély iránti új kérelem.  
 
A törvényszék elnöke kérelemre, egy év gyakorlati idő eltelte után írásban 
határozott időre engedélyezheti, hogy meghatározott feladat ellátása 
érdekében a bírósági titkár, a bírósági fogalmazó és a bírósági ügyintéző a 
munkáját a bíróságon kívül végezze. Az engedélyt a bíróság elnöke bármikor, 
indokolás nélkül visszavonhatja. A bírósági titkár, a bírósági fogalmazó és a 
bírósági ügyintéző a bíróságon kívüli munkavégzésének engedélyezése esetén 
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is köteles a szolgálati jogviszonyból eredő hivatali kötelességeinek eleget 
tenni. 
 
A törvénykezési szünetbe eső szabadság kiadásáról – az OBH elnökének 
ajánlására figyelemmel – (a bírói tanács, a járásbíróságok elnökei, a 
közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke, a szakági kollégiumok, továbbá 
az érdekképviseleti szervek javaslatait mérlegelve) a törvényszék elnöke a 
tárgyév május 30-ig dönt a tárgyév május 20. napjáig leadott szabadságolási 
tervek alapján. 
A társszerveket a szabadság kiadásáról, az ezzel összefüggő intézkedésekről a 
törvényszék elnökhelyettese, a járásbíróságok elnökei és a közigazgatási és 
munkaügyi bíróság elnöke értesíti.  
 

XII.1.2.2. A rendészeti csoport munkaideje és pihenőideje 
 
A munkaidőkeret: A rendészeti csoportban foglalkoztatott fizikai dolgozók 
munkaideje: az Iasz. 44. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével egy 
havi munkaidőkeretben van megállapítva.  

 
A munkaidőkeret a naptári hónap első napjának 07:00 órájától a következő 
hónap első napjának 07:00 órájáig tart. 

 
Egy havi munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 93. § (2) 
bekezdése figyelembevételével kell megállapítani, azzal hogy: 
- portási munkakörben minden hónapban 6 db 12 órás – készenléti jellegű - 

szolgálatot, azaz 72 órát (általános munkarend szerint ez 48 órának felel 
meg); 

- biztonsági őri munkakörben az adott hónapban ezután fennmaradó 
általános munkarend szerinti munkaidőt kell teljesíteni. A biztonsági őri 
munkakörben teljesítendő munkaidőről a havi munkaidő-beosztással 
egyidőben értesül a dolgozó. 

 
Napi munkaidő: 
- Biztonsági őri munkakörben: 4-12 óra (a munkaidőkeretben való 

foglalkoztatásból eredően beosztás szerint változhat) 
- Portási munkakörben:  12 óra 

 
A munkaidő-beosztás szabályai:  

a) Egy munkanap 07:00 órától másnap 07:00 óráig tart. 
b) Biztonsági őri részmunkakörben a munkaidőt a törvényszék hivatali 

munkanapjaira kell beosztani: 07:00 órától 19:00 óráig. A munkaidő az 
egyes munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható (egyenlőtlen 
munkaidő-beosztás), a 4-12 óra napi munkaidő betartásával. 
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c) Portási részmunkakörben a 72 óra munkaidő a hét minden napjára 
beosztható, azzal, hogy  
- hétköznapokon 19:00 órától 07:00 óráig tart egy szolgálat,  
- amikor pedig a munkavégzés a bíróságon szünetel: az utolsó hivatali 

munkanap 19.00 órától az első hivatali munkanap 07:00 óráig, 12 órás 
váltásban. 

d) A munkaidő-beosztást a rendészeti szolgálat vezetője készíti el írásban, 
egy hónapra előre, melyet legalább hét nappal korábban, írásban közöl 
az igazságügyi alkalmazottakkal.  

 
A pihenőidő: 

A törvényszék épületében portás részmunkakörben a munkavégzés a 
munkakör jellege miatt hétvégén, és munkaszüneti napokon is folyik. A 
munkaidő-beosztás alapján az igazságügyi alkalmazottnak hetenként 
negyven órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidő jár, amibe egy teljes 
naptári napnak bele kell esnie.  

 
 

XII.1.2.3. A gépkocsivezetők munkaideje és pihenőideje 
 
A teljes munkaidőben foglalkoztatott gépkocsivezetők munkaideje az Iasz. 44. 
§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével egy havi keretben van 
megállapítva. 
A munkaidőkeret a naptári hónap első napjának 00:00 órájától az utolsó nap 
24:00 órájáig tart. Egy munkanap 00:00 órától 24:00 óráig tart.  

 
A gépkocsivezetők hétfőtől péntekig tartó munkarendben dolgoznak.  
 
A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a 
napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével kell megállapítani, 
ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti 
napot figyelmen kívül kell hagyni. (Mt. 93. § (2) bekezdése). (Ahány 
munkanap van egy hónapban, annyiszor 8 óra.) 

 
A teljesítendő munkaidőről az adott hónapban kapott első beosztással 
egyidőben kap tájékoztatást a gépkocsivezető. 

 
37A napi munkaidő a munkaidőkeretben való foglalkoztatásból eredően, az 
egyenlőtlen munkaidő-beosztás alapján 4-12 óra. 
 
A munkaidő-beosztás szabályai: 
- A munkaidő-beosztást a gépjárművezetők csoportvezetője készíti el, és 

legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre írásban kell közölni a 

                                                 

37  Módosította a 40/2017. (X.02.) számú elnöki utasítás 2017. október 3. napjától 
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gépkocsivezetővel. Előre nem látható körülmény felmerülése esetén a 
munkaidő beosztást legalább 4 nappal korábban módosítani lehet.38 

- A havi teljesítendő munkaidő az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is 
beosztható, a 6. pontban foglalt napi munkaidő figyelembevételével. 

- A törvényben meghatározott okból távol töltött idő a havi munkaidőbe 
beleszámít. 

- A beosztásnak tartalmaznia kell különösen azt, hogy az igazságügyi 
alkalmazott az egyes munkanapokon mettől meddig és hány órát, illetve 
összesen hány órát fog dolgozni tervezetten az adott hónapban. 

 
A pihenőidőt az Iasz. 47. § (1) bekezdése alapján kell figyelembe venni. 
 
 

XII.2. Szabadságolási terv 

 
39Szabadságolási tervet kell készíteni minden évben a törvényszéken, illetőleg 
a járásbíróságokon és a közigazgatási és munkaügyi bíróságon a tárgyév 
május hó 15. napjáig, és azt köteles minden szervezeti egység vezetője tárgyév 
május hó 20. napjáig hiánytalanul elektronikusan, illetőleg papír alapon is 
eljuttatni a törvényszék elnöki titkárságára. 

A bírák évi rendes szabadságukat lehetőleg a nyári és a téli törvénykezési 
szünetben veszik igénybe. A szabadság ettől eltérő igénybevétele esetén a 
szabadság engedélyezését a munkáltatói jogkör gyakorlójával egyeztetni kell. 

 
A rendes szabadság egynegyedét az igazságügyi alkalmazott kérésének 
megfelelő időpontban kell kiadni. Az igazságügyi alkalmazottnak az erre 
vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legalább 15 nappal be kell 
jelentenie, kivételes méltányolást érdemlő körülmény esetén ettől el lehet 
tekinteni. 
 
Az igazságügyi alkalmazottaknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a 
megállapított évi rendes szabadságuk ¾  részét  mely  időponttól  kezdődően, 
meddig  kívánják igénybe venni. Ennek során figyelemmel kell lenniük arra, 
hogy az évi rendes szabadság 3/4-ét a munkáltató által meghatározott 
időpontban az törvénykezési szünetek, illetve tárgyalás nélküli időszak idején 
kell igénybe venni, amelytől az ügyeletre és a készenlétre vonatkozó 
rendelkezésre tekintettel el lehet térni. 
 
 
 
 

                                                 
38 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 

39 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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XII.3. A bírák és a bírósági vezetők ítélkezésének ütemezése. 
 

A tárgyalótermi beosztást a mindenkor hatályos SZMSZ mellékletét képező 
ügyelosztási rend tartalmazza.  
 
A törvényszék, valamint a járásbíróságok és a közigazgatási és munkaügyi 
bíróság vezetői évente az alábbi mennyiségű napon tárgyalnak:  
 
- A törvényszék elnöke, elnökhelyettese, a törvényszék kollégiumvezetői az 

ügyelosztási rendben meghatározott ügycsoportban – egyesbíróként, a 
tanács elnökeként vagy előadó bíróként – évi 5-10 tárgyalási napon 
ítélkeznek.  

 
- A másodfokú ügyeket tárgyaló tanács elnöke – amennyiben kizárólag a 

tanács elnökeként jár el - az ügyelosztási rendben feltüntetett 
ügycsoportban heti 2 tárgyalási napon vezeti a tanácsot.  

 
- A másodfokú ügyeket tárgyaló tanácsba beosztott bíró – amennyiben 

kizárólag másodfokú tanácsban tárgyal – az ügyelosztási rendben 
feltüntetett ügycsoportban heti kettő tárgyalási napon ítélkezik. 

 
- Az elsőfokú ügyeket tárgyaló bírák heti rendszerességgel két napon 

ítélkeznek 
 
- A cég-, csőd- és felszámolási ügyekben eljáró bírák évi tárgyalási napjainak 

száma: évi 35-40 nap, amennyiben a bíró peres ügyekben is eljár.  
 
- A Törvényszék Gazdasági Kollégiumának csoportvezetője – csőd – és 

felszámolási nem peres ügyek intézése mellett – az ügyelosztási rendben 
meghatározott ügycsoportokban – egyes bíróként – évi 25-30 tárgyalási 
napon ítélkezik.  

 
- A Nyíregyházi Járásbíróság elnöke: évi 20-30 nap, helyettese: évi 30-35 nap, 

csoportvezető bírája évi 35-40 tárgyalási napon ítélkezik, a Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság, a Kisvárdai, a Mátészalkai, a Nyírbátori és a 
Vásárosnaményi Járásbíróság elnöke: évi 40-50 nap, a Fehérgyarmati 
Járásbíróság elnöke: évi 50-60 nap.   

 
- A bíróság elnöke indokolt esetben (pl. soron kívüliség, ügyérkezés) további 

tárgyalási nap kitűzését is előírhatja. 
 
Az éves rendes szabadság terhére kivett legalább 3 hetes időtartamot 
meghaladó szabadság esetén a szabadság kezdetét megelőző héten 2 
tárgyalási nap, a szabadság befejezését követő első héten 1 tárgyalási nap a 
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bírót tárgyalási kötelezettség nem terheli. Ez azonban az évi kötelező 
tárgyalási napok mennyiségét nem csökkentheti. 
 
A bírák, bírósági titkárok kötelező oktatási rendezvényen való részvételével, 
valamint a szolgálati bíróság, a közjegyzői fegyelmi bíróság, a végrehajtói 
fegyelmi bíróság tagjainak, az igazgatási feladatok ellátásával megbízott, 
valamint a Bszi. 133. § (2) – (3) bekezdése szerinti feladatok ellátásával 
megbízott bíró ezzel összefüggő tevékenysége tekintetében   a tárgyalási 
napok száma – a kiesett idővel arányosan – csökken.  
 
Az igazgatási feladat ellátásával megbízó okirat tartalmazza az arányos 
csökkentés mértékét. 
 

A 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 103. § (3)-(4) bekezdése alapján a bíró 
vizsgálatát végző tanácselnöknek, illetve bírónak az évi tárgyalási 
kötelezettsége vizsgált bíránként a vizsgálat elrendelője által meghatározott, 
de egy-egy bírói vizsgálat alkalmával legalább 4 tárgyalási nappal csökken. 
A 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 179. § (1) bekezdése szerint kijelölt 
instruktorbíró tárgyalási kötelezettsége negyedévente kettő nappal csökken. 
 
Az arányos munkateher megteremtése, az ügyérkezési és létszám- 
aránytalanság kiküszöbölése érdekében a bírósági vezetőknek állandó 
jelleggel vizsgálniuk kell az ítélkezés időszerűségét, a bírák kirendelésének 
lehetőségét. 

 

XIII. Fejezet 

 

XIII.1. Az ügyek kiosztásának (szignálás) rendje 

 
a) A járásbíróságokon és a közigazgatási és munkaügyi bíróságon a 

bíróság elnöke ügyelosztási tervet készít, amelyet a törvényszék elnöke 
hagy jóvá. A törvényszék elnöke által jóváhagyott ügyelosztási terv a 
járásbíróságok és a közigazgatási és munkaügyi bíróság következő 
tárgyévre vonatkozó ügyelosztási rendje. A kiosztásról a hatályos 
ügyelosztási rend rendelkezik.  

 
b)  Az ügyek kiosztási rendjét a törvényszéken a törvényszék elnöke, a 

járásbíróságon és a közigazgatási és munkaügyi bíróságon a bíróság 
elnöke határozza meg. 

 
c) A törvényszéken az ügyek kiosztását a törvényszéki bírák, illetve a 

fellebbviteli tanácsok szakosodottságára figyelemmel a szakági 
kollégiumvezetők végzik azzal, hogy fellebbviteli tanácsok esetén az 
ügy előadóját a tanács elnöke jelöli ki.  
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d) Az ügykiosztásra jogosult bírósági vezető a hatályos ügyelosztási rend 
alapján legkésőbb az irat bemutatását követő munkanapon az ügyet 
tárgyaló bírót (tanácsot) kijelöli. A kijelölés történhet érkezési 
sorrendben vagy egyéb olyan objektív módon, amely biztosítja a 
kiosztás véletlenszerűségét.  

 
     Amennyiben a teljes vagy részleges automatikus szignálás feltételei 

fennállnak, a kiosztás történhet számítógépes programmal, vagy 
lajstrom alapján.  

 
e) A törvény, vagy más rendelkezések alapján soron kívül tárgyalandó 

ügyek kiosztásakor – az arányos munkateher megvalósítása érdekében – 
a szabályozott kijelöléstől el lehet térni. 

 
f) A kiosztáskor biztosítani kell a külső befolyástól mentességet, valamint 

az ügy várható munkaterhéről információt nyújtó súlyszám 
érvényesülését. Ebből következően a bíróságon alkalmazott kiosztási 
rendtől eltérni a kivételektől eltekintve nem lehet. 

 
g) A kiosztási rend alapját a bírósági ügyszám, az ügy súlyszáma, az ügy 

tárgya és az éves ügybeosztás képezi. A tanács elnöke az előadót az 
ügyelosztási terv keretei között jelöli ki.  

 
h) Kivételesen indokolt esetben a kiosztást végző bírósági vezető az ügyet 

másik bírónak, vagy a tanács másik tagjának oszthatja át. Erre 
elsősorban kizárás, elfogultság, a bíró halála vagy 45 napot meghaladó 
tartós távolléte, továbbá az aránytalan munkateher megszüntetése miatt, 
az érintett bíró megfelelő tájékoztatása mellett kerülhet sor. Az eljárási 
szabályok alapján (egyesítés, más bíróság kijelölése, stb.) szintén 
megengedett a kiosztás módosítása.  

 
Ha bírót, bírósági titkárt, bírósági ügyintézőt a bíróságra az ügyelosztási rend 
meghatározását követően rendeli ki, az ügyelosztási rendet – a kirendelés 
kezdőnapjáig – ennek megfelelően ki kell egészíteni. 

Az ügyelosztási rend tartalmazza, hogy az adott bíróságon milyen összegételű 
és számú tanácsok működnek, a bírák, a tanácsok – ide értve a kirendeléssel 
foglalkoztatott bírákat is – és a törvényben meghatározott ügyben az egyesbíró 
hatáskörében eljáró bírósági titkárok, valamint bírósági ügyintézők melyik 
ügycsoportba tartozó ügyeket intézhet, mely ügyekben járhatnak el 
(ügybeosztás), akadályoztatásuk esetén ki jár el helyettük, az ügyek 
elosztására melyik bírósági vezető jogosult, továbbá, hogy az ügyek elosztása 
milyen módon, milyen szabályok szem előtt tartásával történik (ügykiosztás), 
és hogy az ügyelosztási rend módosításának melyek a feltételei.  
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Az ügyelosztási rend rögzíti azt is, hogy mely tanácsok, bírák járnak el, 
kiemelt jelentőségű ügyekben, illetve magába foglalja a tárgyalási 
tevékenységet folytató bírósági vezető által tárgyalt ügyek körét és az ezekre 
vonatkozó elosztási módot is.  

Az ügyelosztási rend kialakítása során szem előtt kell tartani a bíróságok 
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 
115. § (1) bekezdésében meghatározott elveket (teljesség elve, absztraktság 
elve, állandóság és évenkéntiség elve, a munkateher kiegyenlítésének elve, az 
alkalmazandó szabályok azonosságának elve, az ügyelosztási technikák 
variálhatóságának elve), és figyelembe kell venni az ügyek jelentőségét, 
munkaigényességét – különös tekintettel a kiemelt jelentőségű perekre és 
kiemelt jelentőségű ügyekre –, az ügyérkezés statisztikai adatait, emellett 
törekedni kell az arányos munkateher megvalósítására is.  

A bíróságok központi internetes honlapján való közzététel érdekében a bíróság 
elnöke a kialakított ügyelosztási rendet, továbbá annak módosítását és 
kiegészítését – a járásbíróság, a közigazgatási és munkaügyi bíróság az érintett 
törvényszék útján – a bíróság internetes honlapján történő közzététellel és 
kifüggesztéssel egyidejűleg az OBH elnöke részére megküldi.  

A közigazgatási és munkaügyi bíróságnak, valamint a járásbíróságnak a 
törvényszék elnöke által meghatározott következő tárgyévre vonatkozó 
ügyelosztási rendjét a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke, a 
járásbíróság elnökei kötelesek a bíráknak kiadni, és annak e bekezdés szerinti 
közzétételéről a hivatali út betartásával gondoskodni.  

A tárgyalási napon való eljárásnak minősül, ha a bíró, a bírósági vezető 
tárgyaláson, nyilvános ülésen, meghallgatáson vagy tanácsülésen peres 
ügyeket intéz, illetve nemperes ügyekben, bírósági közvetítésben is eljár.  

  

XIII.2. A készenlét és az ügyelet 
 
A bíró feladatai ellátása céljából készenlét és ügyelet teljesítésére, az 
igazságügyi alkalmazott készenlét vagy ügyelet teljesítésére, rendkívüli 
munka végzésére kötelezhető.  

A bíró heti munkaideje, az ügyelet időtartama, valamint a készenlét alatt 
végzett munka időtartamának együttes mértéke a heti 48 órát nem haladhatja 
meg.  

Az elrendelhető rendkívüli munkavégzés felső határa az igazságügyi 
alkalmazottak vonatkozásában naptári évenként összesen legfeljebb 300 óra.  

Az ügyelet és a készenlét időpontját és tartamát az intézkedésre jogosult 
bírósági vezető állapítja meg. 
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A bírót és az igazságügyi alkalmazottat a készenlét és ügyelet teljesítéséért 
külön díjazás illeti meg, igazságügyi alkalmazott rendkívüli munkavégzés 
esetén szabadidőre vagy díjazásra jogosult.  

Az ügyelet, készenlét és a rendkívüli munkavégzés teljesítéséről nyilvántartást 
(készenléti és ügyeleti napló) kell vezetni. 

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke a Nyírbátori Járásbíróság elnökét és a 
Nyíregyházi Járásbíróság elnökét az adott járásbíróság vonatkozásában az 
ügyelet és készenlét megszervezése és lebonyolítása tekintetében intézkedésre 
jogosult igazgatási vezetőnek jelöli ki.  

A készenlétet és ügyeletet a lehető legkisebb költségkihatással kell 
megszervezni.  

Ezt meghaladóan a Nyíregyházi Törvényszék elnökének döntése alapján a 
törvényszék illetékességi terültén a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírái 
készenléti-ügyeleti szolgálatot látnak el. 
 
 

XIII.3. A soron kívüli ügyintézés szabályai 
 
A bíróság az ügyeket általában az érkezés sorrendjében intézi el, ez alól 
kivételt a jogszabály rendelkezésén, az Országos Bírói Tanács határozatán, 
illetve a bíróság elnökének rendelkezésén alapuló egyedi soronkívüliség jelent.  

A jogszabály rendelkezésén, illetőleg az OBT határozatán alapuló soron kívüli 
ügyintézés a bírósági eljárás egész tartalmára irányadó, a bíróság elnöke által 
elrendelt soron kívüli ügyintézés az adott bíróság előtti eljárás tartalmára 
vonatkozik azzal, hogy az eljárás jogerős befejezését megelőzően elrendelt 
soronkívüliség a jogerőt követő eljárásra nem terjed ki.  

A bíróság elnöke, illetőleg a törvényszéken átruházott hatáskörben az ügyszak 
szerint illetékes kollégiumvezető külön kérelem nélkül, hivatalból elrendelheti 
az ügy soron kívüli intézését a Büsz. 33/B § (1)-(2) bekezdése alapján, egyedi 
soronkívüliség az ügyfél által előterjesztett kérelemre csak kivételesen 
indokolt esetben engedélyezhető akkor, ha az ügy sorrend szerinti elintézése 
miatt a kérelmező vagy más méltánytalan hátrányt szenvedne.  

A soron kívüli eljárásra vonatkozó kérelmet az elnöki iroda vezető, illetőleg a 
kezelőiroda vezetője az aktával együtt az érkezés napján elnöki számra iktatva 
köteles bemutatni a bíróság elnökének, illetőleg törvényszéken az illetékes 
kollégiumvezetőnek, aki azt haladéktalanul – legkésőbb 3 napon belül – 
elintézi.  

A döntésről a kérelmezőt és az eljárásban résztvevő személyeket írásban 
értesíteni kell, továbbá az irat egy példányát az ügy irataihoz kell csatolni.  

A soronkívüliség elrendelésének tényét az iratborítón piros színnel, dátummal 
és kézjeggyel kell feljegyezni, valamint a lajstromba is be kell vezetni.  
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A soronkívüliség az ügynek a rendes ügymenetből történő kivételét jelenti.  

Soronkívüliség esetén az ügyet azonnal ki kell szignálni, a jogszabályban 
meghatározott határidőben, de legfeljebb 30 napon belül el kell intézni, vagy 
legalább – a feltételek megléte esetén – tárgyalásra kell kitűzni. Annak 
érdekében, hogy a soron kívüli ügyekben – törvényben meghatározott 
határidő hiányában – valamennyi eljárási cselekményt haladéktalanul el 
lehessen intézni, a bíró köteles a havi tárgyalási kötelezettségén túlmenő 
tárgyalási napot (napokat) kitűzni, amelyek számával valamelyik következő 
havi kötelező tárgyalási napjainak száma csökkenhet, amennyiben ezen 
tárgyalási határnapját megfelelően kihasználta.  

A soron kívüli ügyintézésre, illetőleg annak ellenőrzési rendjéről a 
Nyíregyházi Törvényszék elnökének 2013.El.II.H.6. szám alatti utasítása 
rendelkezik.  

 
 

XIII.4. A közérdekű bejelentések és panaszok intézése 
 
Közérdekű bejelentéssel, panasszal bárki – ide értve a bírákat, igazságügyi 
alkalmazottakat is – (a továbbiakban: bejelentő) szóban, írásban vagy 
elektronikus úton fordulhat az ügyben érintett bíróság vezetőjéhez. 
 
A bejelentő szóban a helyi bírósági vezetők félfogadási napjain, vagy az 
eljárásra jogosult helyi bíróság ügyfélfogadási napján (panasznap) terjesztheti 
elő közérdekű bejelentését vagy panaszát. A törvényszéken a közérdekű 
bejelentések és panaszok intézésére a bejelentő a Nyíregyházi Járásbíróság 
ügyfélfogadási napján (panasznap) terjesztheti elő szóban a közérdekű 
bejelentését és panaszát. 
 
A bejelentő írásbeli közérdekű bejelentését vagy panaszát postai úton 
terjesztheti elő, vagy az eljárásra jogosult bíróság kezelőirodáján – 
ügyfélfogadási időben – nyújthatja be, továbbá elektronikus úton az eljárásra 
jogosult bíróság elektronikus levelezési címére küldheti meg. 
 
A törvényszék tevékenységét (mulasztását) érintő igazgatási jellegű 
közérdekű bejelentést, panaszt az elnökhelyettes, a szakmai jellegű közérdekű 
bejelentést és panaszt az illetékes ügyszak szerinti  kollégiumvezető vizsgálja 
meg és intézi el. Az elnökhelyettes, illetve a kollégiumvezetők távolléte, illetve 
akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben a bírósági vezetők helyettesítési 
rendjére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
A járásbíróság és a közigazgatási és munkaügyi bíróság tevékenységét 
(mulasztását) érintő közérdekű bejelentést, panaszt az érintett bíróság elnöke 
vizsgálja meg és intézi el. 
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A bíró magatartása elleni panaszt a szolgálati helye szerinti járásbíróság, 
közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke, illetve a törvényszék 
elnökhelyettese vizsgálja meg és intézi el. 
 
Az igazságügyi alkalmazott magatartása elleni panaszt a munkáltatói jogkört 
gyakorló vezető vizsgálja meg. 

  
A járásbíróság és a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke elleni panaszt a 
törvényszék elnöke vizsgálja meg és intézi el. 

 
A törvényszék elnöke elleni panaszt az OBH elnöke vizsgálja meg és intézi el. 
 
A közérdekű bejelentésről, panaszról az érintett bírósági vezetőt, bírót, 
igazságügyi alkalmazottat tájékoztatni kell. Az eljárásra jogosult vezető az 
érintettől írásbeli, szóbeli tájékoztatást, igazoló jelentést kérhet. Az érintett, 
felhívás hiányában is jogosult 8 napon belül írásbeli észrevételeit megtenni, 
illetőleg a közérdekű bejelentéssel, panasszal összefüggésben álláspontját 
kifejteni, vagy jegyzőkönyvi meghallgatását az elbírálásra jogosulttól kérni. 
   
A közérdekű bejelentések és panaszok nyilvántartásának vezetéséért felelős: 

- A törvényszéken: elnöki titkárság, valamint az erre kijelölt törvényszéki 

igazságügyi alkalmazott40 

- A helyi bíróságokon: az elnöki iroda vezetők. 

 
A tárgyévben benyújtott közérdekű bejelentések, panaszok – különösen a 
közérdeklődésre számot tartó fontosabb esetek –, az alapos közérdekű 
bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos vezetői intézkedések és 
következtetések értékelése és elemzése az évenként tartandó összbírói 
értekezleti tájékoztatókban történik. 
 
 
41XIII.5. A bírósági határozatok anonimizálása 
 

1. A 13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás 3.§ (1) bekezdése szerinti 

adatfelelősi feladatokat a Törvényszéken az ügyszak szerinti 

kollégiumvezetők, a KMB elnöke, valamint a járásbíróságok elnökei 

látják el. 

2. A bírósági határozatok anonimizálására vonatkozó megkeresések 

fogadására a törvényszék elkülönített elektronikus postafiókot 

működtet, melynek címe: anonimizalas_szabolcs@nyiregyhazit. 

birosag.hu  

                                                 
40  Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 

41  Módosította a 40/2017. (X.02.) számú elnöki utasítás 2017. október 3. napjától 
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423. A bírósági határozatok anonimizálására elkülönített postafiók 

kezelését, az abba érkező e-mailek figyelemmel kísérését, valamint 

annak adminisztrációját a Büntető Kollégium, a Polgári, Közigazgatási 

és Munkaügyi Kollégium, valamint a Gazdasági Kollégium tekintetében 

az adott kollégium vezetője mellé beosztott igazságügyi alkalmazott 

végzi. Az érintett igazságügyi alkalmazottak távolléte esetén 

helyettesítésüket a Büntető Kollégium, valamint a Polgári, 

Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium esetében az elnöki titkárságra 

beosztott igazságügyi alkalmazottak, míg a Gazdasági Kollégiumban a 

kollégium vezetője által kijelölt igazságügyi alkalmazott látja el. 

 

4. A 3) pontban kijelölt igazságügyi alkalmazott feladatai: 

- az anonimizálást kezdeményező e-mailben érkezett értesítést egy 

példányban kinyomtatja és beiktatja az elnöki ügyintézés iratai 

közé. 

- Az e-mailben érkezett értesítést – kizárólag – elektronikus úton 

haladéktalanul továbbítja az ügy tárgya szerint illetékes 

kollégiumvezetőnek. 

 

5. A kollégiumvezető az anonimizálás szükségességéről elektronikus 

levélben haladéktalanul egyazon megkeresésével értesíti – a határozat 

ügyszámának feltüntetésével – a másodfokú határozatot hozó 

törvényszéki tanács elnökét, valamint az elsőfokú határozatot hozó 

KMB/járásbíróság elnökét az eredeti értesítés mellékletként történő 

megküldésével. 

6. A KMB/járásbíróság elnöke elektronikus levélben haladéktalanul 

értesíti az elsőfokú határozatot hozó tanács elnökét az anonimizálás 

szükségességéről. A megkeresésekről, illetve azok teljesítéséről az elnöki 

iroda külön nyilvántartást vezet. Az értesítés egy kinyomtatott 

példányát a megkereséssel érintett ügy iratai között (a pótborítékban) el 

kell helyezni. 

7. A törvényszéki tanács elnöke/ a KMB bírája - szükségesség esetén, 

valamint a Bszi. 163.§ (3) bekezdés szerinti esetben – postai úton értesíti 

az érintett határozatot hozó más hatóság, vagy szerv vezetőjét az OBH 

utasítás 4. § (3) bekezdés szerinti feladatok elvégzése érdekében. A 

külsős szervet tájékoztatni szükséges arról, hogy a digitalizált 

határozatot az elsőfokú határozatot hozó bíróság részére, az elsőfokú 
                                                 
42 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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bírósági ügyszámra hivatkozással küldje meg a bíró/tanács elnöke 

mellett működő igazságügyi alkalmazott elektronikus email címére. 

Amennyiben az értesített szerv az értesítés kézhezvételét követő 5 

munkanapon belül nem, vagy nem megfelelően teljesíti a bíróság 

kérését, úgy arról hivatalos feljegyzést kell készíteni, és az anonimizált 

bírósági határozat a közigazgatási határozat nélkül kerül közzétételre az 

AHKAT rendszerbe, ahol a megjegyzés rovatban ennek tényét fel kell 

tüntetni. 

8. Az elsőfokú bíróság /KMB bírája intézkedik az érintett határozat – 

valamint szükség esetén a digitalizált közigazgatási határozat –

anonimizálásáról az OBH utasítás 5. § -a szerinti 10 munkanapos 

határidőn belül akként, hogy annak megtörténtéről legkésőbb a 10. 

munkanapon egyazon elektronikus levélben értesíti a határozatát 

felülvizsgáló/felülbíráló másodfokú tanács elnökét, és a 

KMB/járásbíróság elnökét. Az értesítés kézhezvételét követően az 

elnöki iroda gondoskodik a megkeresés teljesítésének az által vezetett 

külön nyilvántartásba történő bejegyzéséről. Az anonimizálás és az 

anonimizált határozat AHKAT rendszerbe való feltöltése a bíró 

felelőssége, melyhez külön jóváhagyás nem szükséges. 

9. A másodfokú határozatot hozó törvényszéki tanács elnöke a 8. pont 

szerinti értesítés kézhezvételét követően intézkedik a saját határozata 

anonimizálásáról az OBH utasítás 5. § szerinti 10 munkanapos 

határidőn belül akként, hogy annak megtörténtéről legkésőbb a 10. 

munkanapon egyazon elektronikus levélben értesíti az anonimizálást 

kérő értesítő bíróságot, valamint a kollégiumvezetőt.  Az anonimizálás 

és az anonimizált határozat AHKAT rendszerbe való feltöltése a 

másodfokú határozatot hozó törvényszéki tanács elnöke felelőssége, 

melyhez külön jóváhagyás nem szükséges. A kollégiumvezető 

intézkedik a 4. pont szerinti ügyirat lezárásáról. 

10. A kollégiumvezető, a KMB, és a járásbíróság elnöke folyamatosan 

figyelemmel kíséri az OBH utasítás és jelen utasítás szerinti határidők 

betartását, és azok elmaradása esetén póthatáridő tűzésével sürgetéssel 

él. A póthatáridő elmaradása esetén értesíti a törvényszék elnökét. 

11. Ha a határozatot hozó bíró szolgálati helye megváltozott, szolgálati 

viszonya megszűnt az anonimizálás érdekében az a bíró/ tanácselnök 

intézkedik, akire az ügyet az erre jogosult bírósági vezető átosztotta. Ha 

a határozatot hozó bíró/tanácselnök szabadságát tölti, vagy 
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előreláthatóan 5 napot meghaladó időtartamban távol van, úgy az 

anonimizálási feladatok elvégzésére a kollégiumvezető/KMB 

elnöke/járásbíróság elnöke a tanácsszámok növekvő sorrendje szerinti 

következő bírót/tanácselnököt jelöli ki. A gazdasági másodfokú tanács 

elnökének távolléte esetén az anonimizálásról a kollégiumvezető 

intézkedik.” 

 

XIV. Fejezet 
Az ügyfélfogadás rendje 

 
Az igazságszolgáltatás pártatlanságához fűződő érdekre, a bírói 
függetlenségre és befolyásolhatatlanságra figyelemmel a bírák és más bírósági 
dolgozók munkaidőben, félfogadáshoz hasonló módon ügyfelet, jogi 
képviselőt nem fogadhatnak.  
 
Az ügyfélfogadás rendjéről, időpontjáról, azok változásáról a nyilvánosságot 
bírósági hirdetőtáblán, valamint a bíróság internetes honlapján a szabályzat 
hatálybalépését megelőzően 15 nap alatt tájékoztatni kell, ezzel egyidejűleg a 
központi interneten történő közzététel érdekében az OBH elnökének 
megküldi.  
 
A bíróság elnöke az SZMSZ-ben foglalt ügyfélfogadási (értesítésadási) időtől 
az ügyfelek javára eltérhet. 
 

XIV.1. A járásbírósági vezetők félfogadási napjai, időpontjai 
 
a Nyíregyházi Járásbíróság elnöke: 
Minden hónap második hétfői napja 9:00-11:00 óráig 
 
a Kisvárdai Járásbíróság elnöke 
Minden hónap második csütörtöki napja 9:00-12:00 óráig 
 
a Vásárosnaményi Járásbíróság elnöke: 
Minden páros hét hétfői napja 10:00-12:00 óráig 
 
a Mátészalkai Járásbíróság elnöke: 
Minden hónap első szerdai napja 9:00-11:00 óráig 
 
a Fehérgyarmati Járásbíróság elnöke: 
Minden hónap második hétfői napja 9:00-12:00 óráig 
 
a Nyírbátori Járásbíróság elnöke: 
Minden hónap első szerdai napja 8:00-12:00 óráig 
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a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke: 
Minden hónap második hétfői napja 9:00-12:00 óráig  
 
 

XIV.2. A bírósági ügyfélfogadás (panasznap) időpontjai, egyes 
munkaegységek félfogadási, értesítésadási időpontjai: 
 
A Nyíregyházi Törvényszéken és a törvényszék illetékességi területéhez 
tartozó járásbíróságokon, valamint a Nyíregyházi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságon: 
 
Bocskai úti épületben:  
Felvilágosításadás polgári, büntető, gazdasági irodában minden nap 9:00-11:00 
óráig, kivéve hétfőn, amikor 14:00-16:00 óráig tart, valamint szerdai napokat, 
amikor 8:00-15:30 óráig tart az ügyfélfogadási idő.  

A tanú és szakértői kifizetés minden nap 8:30-16:00 óráig, kivéve pénteken, 
amikor 8:30-14:00 óráig. 

A civil ügyeket intéző csoport a Nyíregyházi Törvényszéken a Nyíregyháza, 
Bocskai u. 2. szám alatti épületben az I. emelet 31. számú tárgyalóteremben 
minden hétfőn 13:00-15:00 óráig tart félfogadást akként, hogy a félfogadást a 
csoportba beosztott 4 titkár közül 1, illetőleg az ide beosztott bírósági 
ügyintéző kell, hogy ellássa, és a félfogadásról, a felvilágosítás adásról 
jegyzőkönyvet kell felvenni.  
 
Toldi utcai épületben: 
A pénztár reggel 9:00 órától 13:00 óráig, míg a cég- és gazdasági iroda, 
valamint a közjegyzői irattár minden nap 9:00.11:00 óráig, kivéve hétfőn, 
amikor 14:00-16:00 óráig tart a félfogadási idő, valamint a szerdai napokat, 
amikor 8:00-15:30 óráig tart ügyfélfogadást.   
 
Bűnjelek kiadása és átvétele: hétfő, csütörtöki napokon 8:00-12:00 óráig 

Végrehajtói iroda: mindennap reggel 9:00-11:00 óráig, kivéve hétfőn, amikor 
14-16 óráig tart a félfogadási idő, valamint szerdai napokon 8:00-15:30 óráig. 

 
A törvényszék gazdasági ügyszakában a jogi képviselők részére – a 
cegbirosagnyt@nyiregyhazit.birosag.hu email címen történő előzetes 
időpontfoglalás alapján - minden csütörtökön 14:00 és 16:00 óra között további 
iratbetekintési lehetőség biztosított. 
 
A járásbíróságokon az ügyfélfogadás: 
Az irodák félfogadási ideje: minden nap 9:00-11:00, kivéve hétfőn, amikor 
14:00-16:00 óráig tart, illetve szerdán 8:00-15:30 óráig (panasznap). 
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Az ügyfélfogadási időn túl az ellenőrzés, vagy információszerzés céljából 
jelentkezőket – jogosultságuk igazolása után – a szerv vezetőjéhez kell 
utasítani, és csak a vezető írásbeli engedélye után kezdheti meg tevékenységét.  
A tevékenység befejezése után készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni a szerv 
vezetőjének. 
 
Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság: 
43Ügyfélfogadási nap nincs, a felperes a keresetet – a polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény 246. § (2) bekezdése értelmében – a lakóhelye, 
székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon, egyéb 
perbeli nyilatkozatait a Nyíregyházi Járásbíróságon ügyfélfogadási napon 
jegyzőkönyvbe mondhatja. 
Ügyfélfogadási idő az irodában minden nap 9:00-11:00 óra, kivéve hétfőn 
14:00-16:00 óra, valamint szerdai napon 8:00-15:30 óráig. 
 
A panasznapokon az ügyintézési feladatokat fogalmazók, titkárok és bírósági 
ügyintézők látják el. 
 
 

XV. Fejezet  
A gazdálkodás egyes szabályai 

 

XV.1. A költségvetés tervezése, előirányzat-módosítás 
 

a) A törvényszék éves költségvetésének tervezése a tárgyévet megelőző 
évben – az OBH elnökének előírásaira figyelemmel – két ütemben (első 
ütem: előzetes, második ütem: végleges költségvetés) történik. 

 
b) A törvényszék költségvetési tervjavaslatát a törvényszék Gazdasági 

Hivatala készíti el a járásbíróságok, és a közigazgatási és munkaügyi 
bíróság önálló szervezeti egységek igényeinek figyelembevételével. 

 
c) A költségvetési javaslatot törvényszék elnöke hagyja jóvá, a jóváhagyás 

előtt ki kell kérnie a bírói tanács, az érdekképviseleti szervek 
véleményét.  

 
d) A tervjavaslat felügyeleti szervvel való egyeztetése során a törvényszék 

elnöke és a GH vezetője tájékoztatja a felügyeleti szervet a bírói tanács 
és az érdekképviseleti szervek véleményéről.  

 
e) A törvényszék részletes (elemi) költségvetését az OBH elnöke hagyja 

jóvá.  
 

                                                 
43 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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f) A törvényszék elnöke a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül 
saját hatáskörében – a GH javaslata alapján, az OBH elnöke 
határozataira figyelemmel – a bevételi és kiadási előirányzatok összegét, 
a részelőirányzatokat módosíthatja. A felügyeleti szerv által 
engedélyezett előirányzatokat módosíthatja. A felügyeleti szerv által 
engedélyezett előirányzat csak jogszabály, illetve az OBH elnöke 
engedélyével módosítható.  

 
A kötelezettségvállalás érvényesítése és az utalványozás részletes szabályait a 
törvényszék gazdálkodási szabályzata tartalmazza.  

 
 

XVI. Fejezet 
 A Nyíregyházi Törvényszék külső kapcsolati rendszere (a bírói 

testületekkel, bírói egyesületekkel és más érdekképviseleti 
szervezetekkel, az Országos Bírói Tanáccsal, az ügyészi és az ügyvédi 

szervezetekkel, és más szervekkel) 
 

XVI.1. A bírói testületekkel, a bírói egyesületekkel és más 
érdekképviseletekkel való együttműködés szabályai 
 
A Bszi. 119.§-ában meghatározott rendelkezések alapján a törvényszék 
elnökének a bírói testületek, egyesületek, részére biztosítania kell működési 
feltételeiket, az érdekképviseletek jogainak gyakorlását. A törvényszék elnöke 
mindezek alapján biztosítja a bírói testületek, egyesületek és más 
érdekképviseleti szervek részére a működési feltételeket, továbbá a 
javaslattételi, véleményezési jogaik gyakorlását. 
 
A Nyíregyházi Törvényszéken az érdekképviseleti szervekkel a vezetés a 
kapcsolatrendszert a jogszabálynak megfelelően tartja fenn úgy, hogy ahol a 
vezető döntéséhez szükséges a bírói testület, vagy más érdekképviseleti szerv 
javaslata, véleményezése, ott előzőleg megtörténik ezen vélemények, 
javaslatok beszerzése.  
 
A törvényszék elnöke biztosítja, hogy a törvényszék Bírói Tanácsának elnöke 
és tagjai, a bírói egyesületek és más érdekképviseleti szervek vezetői és 
tisztségviselői e minőségükben a tevékenységüket munkaidőben végezzék.  
 
A munkatervekben feltüntetett értekezletekre minden esetben meghívót kap 
az érdekképviseleti szerv vezetője úgy, hogy részére a törvényszék elnöke 
megküldi az adott évi munkatervet és folyamatosan tájékoztatást ad részükre 
a törvényszéket érintő kérdésekben. 
 
A törvényszék elnöke a törvényszék költségvetéséből biztosítja a Bírói Tanács 
kiadásait, a közös feladatok végrehajtása során a bírói egyesületek és más 
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érdekképviseleti szervek kiadásaihoz a törvényszék pénzügyi helyzetének 
függvényében hozzájárul. 
 

XVI.2. A Országos Bírói Tanáccsal (a továbbiakban OBT) való 
együttműködés 
 

a) A törvényszék elnöke biztosítja, hogy a törvényszék tekintetében az 
OBT a Bszi-ben meghatározott jogait maradéktalanul, korlátozás nélkül 
gyakorolhassa. 

b) A törvényszék elnöke az a.) pontban foglaltak biztosítása érdekében az 
OBT bármely tagja részére a feladatai ellátásához szükséges ismeretek 
megszerzése céljából szóban és írásban felvilágosítást ad, illetve 
biztosítja, hogy a törvényszék működésével kapcsolatos iratokba – az 
adat- és titokvédelemi szabályok rendelkezéseinek betartása mellett – 
betekintsen. 

c) A törvényszék elnöke biztosítja, hogy a törvényszék bármely dolgozója 
az OBT szakbizottságaiban részt vegyen. 

d) A törvényszék elnöke a törvényszék ülésezésre alkalmas helyiségeit az 
OBT elnökének kérésére az OBT rendezvényeire rendelkezésre bocsátja. 

e) A törvényszék OBT taggá választott bírája a munkája hatékonysága 
biztosítása érdekében jogosult az általa kiválasztott bírósági titkár 
munkáját igénybe venni. 

f) A törvényszék OBT taggá választott bírája a tagsági jogviszonyából 
eredő feladata ellátása érdekében, különösen az OBT ülésén történő 
részvétel esetén jogosult a törvényszék hivatali gépjárművét igénybe 
venni a törvényszék informatikai, távközlési, valamint fénymásoló 
eszközeit térítésmentesen használni.  

  
XVI.3. Együttműködés az ügyészi és az ügyvédi szervezetekkel 
 
A törvényszék nem kizárólag bírák vagy igazságügyi alkalmazottak részére 
szervezett hivatalos rendezvényeinek meghívottai az ügyészi és az ügyvédi 
hivatásrendeknek a törvényszékkel kapcsolatban álló képviselői. 
 
Az ügyészi és az ügyvédi szervezetek vezetőit – hivatalos minőségükben a 
törvényszék vezetői soron kívül fogadják. 
 
A törvényszék vezetői a feladatuk ellátása során kötelesek felvenni a 
kapcsolatot az ügyészi és az ügyvédi szervezetek képviselőivel, ha az 
valamely jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz rendelkezése 
vagy annak alkalmazása miatt szükséges. 
 
Az ügyészi és az ügyvédi szervezetek vezetőivel folytatott hivatalos 
megbeszélésekről – szükség szerint – feljegyzést kell készíteni. 
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A törvényszék, valamint az ügyészi és az ügyvédi szervezetek – az ítélkezés 
körén kívül eső esetekben – jogosultak együttesen rendezvényt szervezni, 
nyilatkozatot tenni, megemlékezni, illetve közös szakmai tevékenységet 
kifejteni, mely nem sértheti a bírói függetlenséget, és nem keltheti az 
elfogultság látszatát.  
 
A törvényszék elnöke a bírósági szervezethez kapcsolódó hivatásrenddel vagy 
intézménnyel együttműködési megállapodást köthet, amelyről az OBH 
elnökét tájékoztatni köteles. Az együttműködési megállapodást a „Jó 
gyakorlatok” körében és katalógusában kell nyilvánosságra hozni. A 
hivatásrendnek és intézményeknek e bekezdés vonatkozásában az a 
hivatásrend és intézmény tekinthető, amellyel a bíróság rendszeres 
munkakapcsolatban áll. Az együttműködési megállapodás nem sértheti a 
bíróság integritását, függetlenségét, és nem keltheti azt a látszatot, hogy a 
bíróság bármely hivatásrendet a többivel szemben előnyben részesíti.  
 
A járásbíróság, a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke jogosult 
együttműködési megállapodás kötését kezdeményezni a törvényszék 
elnökénél. A megállapodás megkötése és a kapcsolattartás során a bíróság 
elnökének gondoskodnia kell a minősített adatok védelméről szóló 2009. évi 
XLV. törvény, az Info.törvény és az eljárási törvények rendelkezéseinek 
érvényesüléséről.  
 
A kapcsolattartás során a bírósági szervezet függetlenségének maradéktalanul 
érvényesülnie kell, melyet a bíróság elnöke ellenőriz.  
 
A törvényszék elnöke nemzetközi vonatkozású eseményről, rendezvényről 
előzetesen és évente, a teljes nemzetközi tevékenységről írásbeli 
beszámolójában tájékoztatja az OBH elnökét és az általa meghatározott 
formában. 
 
A járásbíróság elnöke és a törvényszék elnökének előzetes egyetértésével és 
jóváhagyásával kezdeményezhet a bíróság számára nemzetközi 
kapcsolatfelvételt. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni a közigazgatási és 
munkaügyi bíróság elnökének kezdeményezésére is.  
 
Ez vonatkozik a nemzetközi kapcsolatokra irányuló kezdeményezés 
fogadására is.  
 

XVI.4. Együttműködés az Országos Bírósági Hivatallal és más 
szervekkel 
 
A Nyíregyházi Törvényszék együttműködik az OBH elnöke felügyeletével és 
ellenőrzése alapján a bírósági rendszert irányító helyi, törvényszéki, ítélőtáblai 
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és országos vezetési szintekkel, különösen az információáramlás 
összehangolása, a feladatok és felelősségek szinkronja tekintetében.  
 
A törvényszék az éves munkatervében foglaltak szerint regionális 
értekezleteket szervez, illetve más törvényszék által szervezett regionális 
értekezleteken biztosítja a vezetők, és az érintett bírák részvételét. 
 
Más költségvetési szervekkel – különösen adatszolgáltatás miatt történő – 
kapcsolattartás rendjét a Gazdasági Hivatal ügyrendje tartalmazza. Az 
ügyrend az SZMSZ mellékletét képezi. 
 
A Nyíregyházi Törvényszék nemzetközi kapcsolatokkal nem rendelkezik, 
nincsenek kiépített kapcsolatok az Európai Unió országainak igazságügyi 
szerveivel.  
 

XVII. Fejezet 
A bíróságok tevékenységéről tájékoztatás 

 
A bíróságok ítélkezési tevékenységével összefüggésben az állampolgárok 
irányában megnyilvánuló szolgáltató jelleg erősítése megköveteli a bírósági 
igazgatás és az ehhez kapcsolódó döntéshozatal nyilvánosságának és 
átláthatóságának biztosítását.  
 
Az állampolgárok tájékoztatását szolgáló közlési formák: 

 bíróságokon elhelyezett belső hirdetmények 

 www.nyiregyhazitörvenyszek.hu  internet oldalon 
 
A belső tájékoztatás a bírák és alkalmazottak irányába az értekezleti 
rendszeren, a belső hírlevélen és a belső intranet oldalon történik 
(http://intra.szabolcs.justice.hu/). 
 

XVIII. Fejezet 
Képzés, továbbképzés 

 
A Nyíregyházi Törvényszék és a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és 
munkaügyi bíróság kiemelt figyelmet fordítanak a központi oktatáshoz való 
kapcsolódás és rendszeres helyi oktatás gyakorlati formáinak 
meghatározására, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak képzésének 
támogatására, továbbá gondoskodnak a bíróságok a jogszabályok és a 
joggyakorlat változásainak megismertetéséről.  
 

http://intra.szabolcs.justice.hu/
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44A bírák és az alkalmazottak a képzésekre (központi, regionális, helyi) 
jelentkezésüket a közvetlen munkahelyi vezetőhöz nyújtják be a törvényszék 
elnökéhez címezve. 
A közvetlen munkahelyi vezető a jóváhagyás tárgyában tett nyilatkozatával 
együtt elektronikus úton és papíralapon a jelentkezéseket összesítve terjeszti 
elő a törvényszék elnöki titkárságára. 
 

XIX. Fejezet 
Vegyes rendelkezések 

 
A Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata jelen 
szabályozása mind szerkezetileg, mind tartalmilag olyan mértékben változott, 
hogy a teljes szöveg megismerése elektronikusan és papír alapon történt 
elismeréssel minden bíró és alkalmazott számára a teljes szöveget illetően, az 
OBH elnöke által történt jóváhagyást követően kötelező. 
 
N y í r e g y h á z a, 2016. szeptember 2. 
                                                                                       Dr. Nyakó Zsuzsanna 

   Nyíregyházi Törvényszék elnöke 

                                                 
44 Módosította a 21/2018. (II.27.) számú elnöki utasítás 2018. február 28. napjától 
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A Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 
1. sz. melléklete 
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A Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 

 

2. sz. melléklete 
 

 
 

A Nyíregyházi Törvényszék, mint költségvetési szerv adatai: 
 
 
 
Megnevezése:   Nyíregyházi Törvényszék 
 
Székhelye:    4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.  
 
Adószáma:    15311502-2-15 
 
KSH száma:   15311502-8423-312-15 
 
AHT azonosító:   035642 
 
AHTT azonosító:   209126 
 
PIR Törzsszám:   311508 
 
Szakági besorolás:  033020 
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A Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 

 

3. sz. melléklete 
 

 
A Nyíregyházi Törvényszék elnökének szabályzatai, utasításai, intézkedései 

 

 

I. Szabályzatok: 

 

- Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzata 

- Gazdálkodási szabályzat (50/2012-2. GH.) 

- Gazdasági Hivatal ügyrendje (50/2013-11. GH.) 

- Számviteli politika (50/2012-4. GH.) 

- Pénzkezelési szabályzat (50/2012-5. GH.) 

- Leltárkészítési és leltározási szabályzat (50/2012-6. GH.) 

- Eszközök és források értékelési szabályzata (50/2012-8. GH.) 

- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata (50/2012-9. GH.) 

- Hivatali vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzata  (50/2015-6.GH.) 

- 11/2015. (V.14.) számú Beszerzések lebonyolításának szabályzata  

- Számlarend (50/2012-12.GH.) 

- Reprezentációs kiadások szabályzata (50/2012-13. GH.) 

- Önköltség számítási szabályzat (50/2013-3. GH.) 

- A Nyíregyházi Törvényszék gépjárműveinek üzemeltetési és igénybevételi rendjéről. 

(2013.El. II. H. 2.) 

- A Nyíregyházi Törvényszék közbeszerzési szabályzata (2013.EL.II.H.5/1.)  

- Dohányzási tilalom betartásáról (2012. EL.II.H.3.) 

- Nyíregyházi Törvényszék rendészeti szolgálatellátásáról (2013.El.II.H.1/1.) 

- A Nyíregyházi Törvényszék Elnökének 8/2015. (III.18.) számú szabályzata a Nyíregyházi 

Törvényszék Nyíregyháza, Bocskai u. 2., Nyíregyháza, Toldi u. 1., valamint valamennyi a 

Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén lévő járásbíróság épületeibe történő be- és 

kilépés, valamint az épületben tartózkodás rendjéről 

- Informatikai Biztonsági Szabályzat 

- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a minősített 

adatok védelmére (2011. El. II. H. 21.) 

- A Nyíregyházi Törvényszék Elnökének 5/2012. számú szabályzata a közérdekű és 

közérdekből nyilvános adatoknak a törvényszék honlapján történő közzétételéről, az adatok 

megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, az adatközlővel való 

kapcsolattartásról, a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól (2012.El.II.H.5.) 

- Ellenőrzési nyomvonalak 

- Kockázatkezelési szabályzat 

- Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

 

 

II. Utasítások: 

 

- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság kollégiumvezetőnek és a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Bíróság illetékességi területén működő helyi bíróságok elnökeinek 

jelentéstételi kötelezettségéről. (2010. EL.II.B 15/8.) 

- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság illetékességi területén működő városi bíróságok 

készenléti és ügyeleti rendszerének egységes szabályozásáról (2010. EL. II. B 17.) 
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- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság illetékességi területén működő városi bíróságok 

készenléti és ügyeleti rendszerének egységes szabályozásáról szóló 2010. El. II. B. 17. számú 

utasítás 2. számú módosítása (egységes szerkezetben) (2010. EL. II. B 17/4.) 

- 4/2015. (I.28.) Elnöki utasítás a bírói talár beszerzéséről, kezeléséről, tárolásáról (pótlásáról) 

és selejtezéséről 

- Utasítás a Nyíregyháza, Toldi u. 1. szám alatt lévő épület őrzés-védelmi feladatainak 

ellátásához. (2014.EL.I.D.27/5.) 

- A Nyíregyházi Törvényszék Elnökének utasítása a Nyíregyházi Törvényszék és az 

illetékessége alá tartozó járásbíróságok, a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a 

Gazdasági Hivatal intézményi körbélyegző használatáról (2014.EL.I.D.21/2.) 

- Elnöki utasítás a gondnokoltak nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos szabályokról 

(2014.EL.II.B.11.) 

- A Nyíregyházi Törvényszék Elnökének utasítása a bírósági közvetítéssel kapcsolatos 

szabályokról (2014.EL.I.D.31.) 

- 2/2015. (II.4.) Elnöki utasítás a nyomtatványok használatáról a Nyíregyházi Törvényszék 

területén működő járásbíróságok, valamint a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

kezelőirodái számára 

 

 

III. Egyéb intézkedések: 

 

a) A tiltott ajándék kezeléséről. (2013. El. II. B. 17.) 

b) Intézkedés a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 77. §-

ban írtak érvényesülése érdekében – kiemelt jelentőségű ügyek. (2011.El.II.B.46.) 

c) Intézkedés az utaztatással kapcsolatosan 2013. El. II. B. 20.   

d) Intézkedés a saját gépjárművel történő munkába járás költségeinek megtérítéséről 

(2013.El.II.B.24)



 

 

4. sz. melléklete 
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A Nyíregyházi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatának 

 

5. sz. melléklete 
 

 

Belépő-lap és Elszámolási Bizonylat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



43 

 

 

BELÉPŐ-LAP 
 

 

Név: ……………………………………………………………….…..………..……. 

Születési hely, idő: …………………………………………….……………….…… 

anyja neve: ……………………………………………………………………………. 

Taj-száma: ………………………………………………………….………………… 

adószáma: ………………………………………………………….………………… 

Munkaköre: …………………………………………………………………………. 

Szervezeti egysége: …………………………………………………………………. 

Munkába állás időpontja: ………………………………………………………….. 

Alulírott kijelentem, hogy a munkaköröm betöltéséhez szükséges alábbi iratokat, igazolványt 

eszközt:  

- kinevezési okirat 

- esküokmány 

- munkaköri leírás 

- munkáltatói igazolás a biztosított nyilvántartásba vételéről 

-  munka-, tűz- és biztonságvédelmi oktatással kapcsolatos nyilatkozatot 

- igazságügyi igazolványt 

átvettem,  

a munkába állással kapcsolatos szabályzatokról tájékoztatást kaptam, valamint feladatköröm 

ellátásához szükséges valamennyi szóbeli tájékoztatást megkaptam.     

A munkavégzéshez szükséges egyéb eszközöket - beléptető kártya, számítógép – átvettem, 

azok részemre beüzemelésre és átadásra kerültek. 

Nyíregyháza, 201….. ………………………….. 

     …………………………………………….munkavállaló  
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