
Debreceni Törvényszék Bírói Tanácsának Ügyrendje 
 

/a Debreceni Törvényszék Bírói Tanácsa által 2018. február 
hó 26. napján elfogadott ügyrend/ 

 
 
A Debreceni Törvényszék Bírói Tanácsa a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. 
évi CLXI. törvény [továbbiakban: Bszi.] 147-153. §-iban foglaltak alapján ügyrendjét a 
következőek szerint állapítja meg: 
 

 
I. FEJEZET 

 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
A Debreceni Törvényszék Bírói Tanácsának az összbírói értekezlet döntése alapján kilenc tagja 
és öt póttagja van. 
 

2. § 
 

(1) A Bírói Tanács elnökét és elnökhelyettesét tagjai közül nyílt szavazással a jelenlévő tagok 
⅔-ának támogatásával választja meg, a megválasztott tagok mandátumának lejártáig terjedő 
időre. 

 
(2) A jelenlévő tagok ⅔-ának szavazata szükséges a tag, és a vezető felmentésének 
kezdeményezéséhez. 
 

 
3. § 

 
(1) A Bírói Tanács – megválasztását követően előző Bírói Tanács megbízatásának 
megszűnésétől számított – 30 napon belül megtartja alakuló ülését. 
 
(2) Az alakuló ülést a Debreceni Törvényszék Elnöke hívja össze, amely ülést – az ülésen 
jelenlévő – leghosszabb szolgálati idővel rendelkező tag (korelnök) vezeti a Bírói Tanács 
elnökének, valamint elnökhelyettesének megválasztásáig. 
 
(3) A Bírói Tanács alakuló üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet a korelnök által felkért és a 
tagok egyszerű többségével megválasztott tag vezet. 
 

4. § 
 
A Bírói Tanács ülése a Debreceni Törvényszék és az illetékességi területén működő valamennyi 
helyi bíróság bírája számára nyilvános, amelynek biztosítása érdekében a Debreceni 
Törvényszék központi intranetes oldalán a bírókat a Bírói Tanács üléséről és napirendjéről 
előzetesen tájékoztatni kell. 
 

5. § 
 
(1) A Bírói Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tartja. 
 
(2) A tagok több mint felének a Bírói Tanács elnökéhez eljuttatott írásbeli javaslatára a Bírói 
Tanácsot 15 napon belül össze kell hívni a javasolt napirendi ponttal. 
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II. FEJEZET 
 

A Bírói Tanács ülése 
 

6. § 
 

(1) A Bírói Tanács ülését az elnök hívja össze, és vezeti. Akadályoztatása esetén ezt a feladatot 
az elnökhelyettes, illetve mindkettőjük akadályoztatása esetén a Bírói Tanács leghosszabb 
szolgálati idővel rendelkező tagja látja el. 
 
(2) A Bírói Tanács ülésén a Debreceni Törvényszék Elnöke, illetve megbízottja állandó 
meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt. 
 
(3) A Bírói Tanács ülésén bírói álláspályázat elbírálása estén a pályázattal érintett szervezeti 
egység vezetője is részt vehet, akit a tanács elnöke, illetve az ülés összehívója a tagokkal azonos 
időben értesít a meghallgatás időpontjáról és helyéről. 
 
(4) Az elnök, illetve az ülés összehívója, az ülést megelőzően legalább 3 nappal értesíti a 
Debreceni Ítélőtábla Elnökét, amennyiben a Bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 
évi CLXII. törvényben (továbbiakban: Bjt.), a bírói kinevezési eljárás során szabályozott 
feladatainak ellátása érdekében a törvényszék Bírói Tanácsa az ítélőtábla elnöke által kijelölt 
két ítélőtáblai bíróval egészül ki. 
 
(5) Ha a közigazgatási és munkaügyi bíróságra kiírt pályázatra vonatkozik a kinevezési eljárás, 
az elnök, illetve az ülés összehívója az ülést megelőzően legalább 3 nappal értesíti az Észak-
alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetőjét. Ez esetben a 
törvényszék Bírói Tanácsa a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 
Kollégiumvezetője által kijelölt két bíróval egészül ki. 
 
(6) A Bszi.148.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján a Bírói Tanácsba kijelölt bírák a többi 
taggal azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. 
 
(7) A Bírói Tanács elnöke, illetve az ülés összehívója az ülés meghívójához csatolja az ülés 
napirendjét és a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, valamint az előterjesztések 
alapjául szolgáló írásos anyagot. 
 
          7.§ 
 
(1) A Bírói Tanács a 13.§ a.), b.) és d.) pontjaiban meghatározott feladatainak ellátása során 
bármely tag indítványára és a tagok egyszerű szótöbbséggel történő támogatása mellett zárt 
ülést tarthat. A zárt ülésen – a tanács eltérő döntésének hiányában – a Bírói Tanács tagjain, az 
állandó meghívottakon és a jegyzőkönyvvezetőt segítő igazságügyi alkalmazotton kívül az 
előterjesztő vehet részt. 
 
(2) A Bírói Tanács bármely tag kezdeményezésére a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségének 
támogatásával – egyéb esetekben is – tarthat zárt ülést. 
 

A Bírói Tanács döntései/döntéshozatali eljárása 
 

8. § 
 
(1) A Bírói Tanács akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint ⅔-a részt vesz, azaz 
legalább hét tag. 



 3 
 
(2) A Bszi. 148.§ (1), illetve (2) bekezdése szerint kiegészült Bírói Tanács akkor határozatképes, 
ha ülésén tagjainak több mint a ⅔-a részt vesz. 
 

9. § 
 
A Bírói Tanács döntéseit a jelenlévő tagok szavazattöbbségével hozza. Szavazategyenlőség 
esetén a Bírói Tanács elnökének szavazata dönt. 
 

 
10. § 

 
(1) A Bírói Tanács nyílt szavazással hozza meg határozatait, azonban bármely tag 
kezdeményezésére, a tagok több mint felének támogatása esetén a Bírói Tanács Elnöke titkos 
szavazást rendel el. 
 
(2) A Bírói Tanács a titkos szavazás lebonyolítása és a szavazatok összesítése érdekében 
háromtagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amely tagjait és elnökét a Bírói Tanács 
elnökének javaslata alapján a Bírói Tanács egyszerű szótöbbséggel választja  meg. 
 
(3) A titkos szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság elnöke hirdeti ki. 
 
(4) A szavazólapokat zárt borítékban a Bírói Tanács elnöke a jegyzőkönyvhöz csatolja. 
       

11. § 
 

 (1) A Bírói Tanács elnökének kezdeményezésére – a Bírói Tanács 13.§ c.) és d.) pontjaiban 
meghatározott feladatainak ellátása érdekében – a szavazás e-mail útján is történhet. 
Amennyiben a Bírói Tanács tagjainak ⅓-a indítványozza, a Bírói Tanács elnöke köteles az ülést 
összehívni. 
 
(2) A szavazatokat a Bírói Tanács elnöke összesíti és annak eredményéről e-mail útján értesíti 
a tagokat. 
 
(3) Elektronikus szavazás esetén amennyiben bármely tag a részére megküldött e-mail 
elektronikusan igazolható kézbesítésétől számított 5 napon belül nem nyilatkozik, ezt a tényt a 
Bírói Tanács elnöke a Bírói Tanács határozatképességének megállapítása körében veszi 
figyelembe. 
 

III. FEJEZET 
 

Jegyzőkönyv 
 

12. § 
 

(1) A Bírói Tanács üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet a Bírói Tanács elnöke által felkért és 
a jelenlévő tagok egyszerű többsége által választott tag vezet, akinek tevékenységét szükség 
esetén a Debreceni Törvényszék Elnöki Irodája által biztosított igazságügyi alkalmazott segíti. 
 
(2) A Bírói Tanács üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza a jegyzőkönyv készítésének helyét, 
időpontját, a jelenlévők nevét, az egyes napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét, a 
meghallgatottak nyilatkozatainak lényegét, a szavazás tényét, módját, eredményét, a határozat 
számát és a határozat szövegét. 
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(3) A jegyzőkönyvbe foglalt határozatot a jegyzőkönyv ügyszámához „-” jellel kapcsolva, 
ülésenként folyamatos arab számozással kell jelölni. 
 
(4) A jegyzőkönyvet az elnök, és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 
 

 
IV. FEJEZET 

 
A Bírói Tanács feladatai 

 
13. § 

 
A Bírói Tanács 
a.) véleményt nyilvánít a bíró kinevezése, beosztása, áthelyezése, a hozzájárulása nélkül történő 
kirendelése tárgyában, 
b.) kezdeményezheti a járásbírósági, valamint a közigazgatási- és munkaügyi bírósági elnök, 
elnökhelyettes, csoportvezető, csoportvezető-helyettes vizsgálatának elrendelését, vagy 
felmentését, 
c.) véleményezi a bíróság éves költségvetési tervét és a jóváhagyott költségvetés felhasználását 
és 
d.) véleményezi a bíróság szervezeti és működési szabályzatát és ügyelosztási tervét. 
 

14. § 
 
A Debreceni Törvényszék Bírói Tanácsa tagjain keresztül kapcsolatot tart a bírákkal, továbbá a 
bírósági vezetőkkel, az Országos Bírói Tanács (továbbiakban: OBT) tagjával és az érdek-
képviseleti szervekkel. 
 

V. FEJEZET 
 

Bírói pályázatok elbírálása 
 

15. § 
 

(1) A Bírói Tanács munkájának előkészítése érdekében a Debreceni Törvényszék Elnöki Irodája 
a 7/2011.(III.4.) KIM rendeleten [továbbiakban: Rendelet] alapuló, mérlegelés tárgyát nem 
képező pontszámokat pályázónként táblázatban összesíti, majd követően a teljes pályázati 
anyaggal együtt elektronikus úton (különösen: e-mai, intranet, vibe, stb.) vagy írott, másolati 
formában a Bírói Tanács valamennyi tagja részére megküldi. 
 
(2) Bíró kinevezése tárgyában történő meghallgatás során a Bírói Tanács a benyújtott pályázat, 
annak mellékletei, a Rendelet alapján meghatározott pontszámok, a pályaalkalmassági vizsgálat 
eredménye, a Debreceni Törvényszék valamely kollégiumához benyújtott pályázat esetén a 
kollégium véleményének figyelembe vétele, és a pályázó személyes meghallgatása alapján 
alakítja ki álláspontját. 
 
(3) A pályázó személyes meghallgatása során a Bírói Tanács meggyőződik a pályázó 
elhivatottságáról és szakmai felkészültségéről is. 
 
(4) A Bszi. 148. § (1) és (2) bekezdése szerint kiegészült Bírói Tanács a bírói pályázatok 
véleményezése során a pályázók személyes meghallgatását követően meghatározza a pályázó 
pontszámait és az elért pontszámoknak megfelelően rangsorolja. 
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16. § 
 
(1) A Bírói Tanács elnöke vagy a Bírói Tanács ülését összehívó személy – a meghallgatás 
időpontját legalább három nappal megelőzően – értesíti a pályázót a meghallgatás kitűzött 
időpontjáról és helyéről. Az értesítés elektronikus levélben, írásban, faxon, telefonon vagy 
egyéb igazolható módon történhet. 
 
(2) Az ülésre szóló meghívóban a pályázót figyelmeztetni kell, hogy amennyiben a 
szabályszerűen közölt értesítés ellenére a meghallgatáson nem jelenik meg, és távolmaradását 
előzetesen, alapos okkal nem menti ki vagy az ülést követő 3 munkanapon belül alapos okkal 
nem igazolja, a Bírói Tanács a személyes meghallgatás eredményeként adható pontszámainak 
megállapítását mellőzi. 
 
(3) A meghívóban figyelmeztetni kell a pályázót továbbá, hogy amennyiben kimentését vagy 
igazolását a Bírói Tanács elfogadja, az elmulasztott meghallgatás időpontjától számított 15 
napon belül újabb meghallgatásra kerül sor. Az újabb meghallgatás elmulasztása esetén további 
igazolásnak nincs helye és a pályázat elbírálása során a Bírói Tanács a személyes meghallgatás 
eredményeként adható pontszámainak megállapítását mellőzi. 
 
(4) A pályázót – kimentésének, illetve igazolásának elfogadása esetén – a Bírói Tanács elnöke 
értesíti az újabb meghallgatás időpontjáról. Amennyiben a pályázó az újabb meghallgatáson 
megjelenik, a Bírói Tanács meghallgatását követően a pontszámot újra megállapítja, és ha 
szükséges, ennek megfelelően módosítja a korábbi rangsort. 
 
(5) A pályázóval a meghallgatáson közölni kell, hogy a pályázatához benyújtott igazolásokat 
figyelembe véve, a Rendelet 1. számú mellékletének 1-10.) pontjában meghatározott értékelési 
szempontok alapján mely értékelési szempontok, és milyen pontszámmal kerültek figyelembe 
vételre és ennek megtörténtét a jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. 
 
(6) A meghallgatáson a Bírói Tanács tagjain kívül a pályázattal érintett szervezeti egység 
vezetője is kérdést intézhet a pályázóhoz. 
 
(7) A pályázattal érintett szervezeti egység elnöke írásban vagy szóban tájékoztathatja a Bírói 
Tanácsot a pályázókkal kapcsolatban kialakított indokolt állásfoglalásáról. 
 
(8) A Bírói Tanács az adott álláshelyre vonatkozó rangsort, illetve írásbeli határozatát 
valamennyi pályázó meghallgatása után – kivéve, ha a pályázó kimentését vagy igazolását 
elfogadja, és új időpontot tűz ki – haladéktalanul továbbítja a Debreceni Törvényszék 
Elnökének. 
 
(9) A Bírói Tanács elnöke a meghallgatást követően a megállapított, és a Debreceni 
Törvényszék Elnöke részére továbbításra kerülő rangsort a pályázók elért pontszámával együtt 
közli a pályázókkal, kivéve, ha valamely pályázó értesítése nem volt szabályszerű, és a rangsor 
felállítása elmaradt. 
 
(10) Ha a meghallgatáson szabályszerű értesítés ellenére valamely pályázó nem jelent meg, a 
Bírói Tanács elnöke a pontszámok, és a rangsor közlésénél jelzi, hogy elfogadott igazolási 
kérelem esetén a rangsor változhat. 
 
(11) Az újabb meghallgatás eredményeként felállított rangsort a Bírói Tanács elnöke közli a 
pályázókkal. 
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      17.§. 
 
A Bírói Tanács egyéb esetben is tarthat meghallgatást. A meghallgatás szükségességéről az 
érintett meghívásával az ülést megelőzően a Bírói Tanács elnöke határoz. 
 

VI. FEJEZET 
 

A Bírói Tanács póttagjaira vonatkozó rendelkezések 
 

18. § 
 
(1) A Bírói Tanács tagjának tagsági jogviszonya megszűnése esetén, illetve a tartósan 
akadályozott tag helyett póttag jár el. 
 
(2) Tartósan akadályozott az a tag, aki előreláthatóan vagy tartósan 3 hónapot meghaladóan 
bármely okból akadályoztatva van tagsági feladatainak ellátásában (különösen: szülési 
szabadság, tartós betegség, fizetés nélküli szabadság stb.). 
 
(3) A tartós akadályoztatás tényét, annak várható idejét, illetve az akadályoztatás megszűnését 
a Bírói Tanács érintett tagja haladéktalanul köteles bejelenteni a Bírói Tanács elnökének. 
 
(4) A póttag bevonásának a feltételeit a Bírói Tanács akként határozza meg, hogy a póttagok a 
megválasztásukkor elért szavazatszám sorrendjében kerülnek bevonásra. 
 
(5) Szavazategyenlőség esetén az a póttag kerül bevonásra, aki azon a bírósági szinten dolgozik, 
ahonnan a Bírói Tanácstag kiesett. Elsőbbséget az a póttag élvez, aki ugyanabban az 
ügyszakban ítélkezik. 
 
(6) A Bírói Tanács tagja akadályoztatásának megszűnése esetén a korábban helyébe bevont 
póttag munkáját az eredeti tag veszi át a póttag kilépése mellett. 
 
(7) A póttag bevonásáról, illetve a tag akadályoztatásának megszűnése esetén a tag újbóli 
bevonásáról és ezzel egyidejűleg a póttag mentesítéséről – a fenti szabályozásnak megfelelően 
– a Bírói Tanács elnöke köteles gondoskodni, erről egyidejűleg haladéktalanul értesíti az 
érdekelteket. 
 
 

VII. FEJEZET 
 

Záró Rendelkezések 
 

19. § 
 
Azokban a kérdésekben, amelyekről az ügyrend nem rendelkezik, a Bszi. és egyéb jogszabályi 
rendelkezések az irányadóak. 

20. § 
 
A Debreceni Törvényszék Bírói Tanácsának ügyrendje az elfogadás napjával lép hatályba, 
amellyel egy időben a Debreceni Törvényszék Bírói Tanácsának 2013. január hó 25. napján 
tartott ülésén elfogadott és többször módosított ügyrendje hatályát veszti. 
 
Debrecen, 2018. február hó 26. 


