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A Miskolci Törvényszék Elnöke a 2013. El. II. B. 1. 77. szám alatti elnöki intézkedésével alkotta meg a
Miskolci Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelyet az Országos Bírósági Hivatal
Elnöke 288/2013. (VII. 10.) OBHE számú határozatával jóváhagyta.
A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrása a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.
évi CLXI. törvény (Bszi), a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.),
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz), az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht), a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002.
(VIII.1.) IM rendelet (Büsz) és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.
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A Bszi 16.§-a értelmében az igazságszolgáltatás feladatát Magyarországon a Kúria, az ítélőtáblák, a
törvényszékek, a járási- ,és a közigazgatási és munkaügyi bíróságok látják el.
Az egyes bírósági szintek egymással nagyon szoros kapcsolatban állnak, de az egyes szintek közt
nincs alá – és fölérendeltségi viszony, a hierarchiában felsőbb szinten álló bíróságoknak nincs utasítási
jogkörük az alsóbb szinten lévőkkel szemben, a bírák a döntéseiket a törvényeknek és a
meggyőződésüknek megfelelően hozzák.
A járásbíróságok
A legtöbb üggyel első fokon, a járásbíróságok szintjén találkozhatunk. A Miskolci Törvényszék
területén 9 járásbíróságon folyik az ítélkezés. A járásbíróságok illetékességi területét a bíróságok
elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV.
törvény határozza meg.
A járásbíróságok első fokon járnak el, az elnök vezeti őket. A járásbíróságok polgári és büntető
ügyszakban egyaránt meghatározott ügyfajtákra tekintettel csoportok alakíthatók ki.
Közigazgatási és munkaügyi bíróság
A Miskolci Törvényszék területén 1 közigazgatási és munkaügyi bíróság működik, amely kizárólag a
nevéből adódó speciális jellegű ügyekben jár el első fokon. Elsődleges feladata a közigazgatási
határozatok felülvizsgálata, és a munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból származó
ügyek elbírálása.
Törvényszék
A törvényszék első és másodfokú bíróságként jár el. A törvényszékre két módon kerülhet az ügyünk.
Az egyik mód az, hogy az első fokon (tehát a járásbíróságon vagy közigazgatási és munkaügyi
bíróságon) hozott ítélettel szemben fellebbezést nyújt be valamelyik érdekelt fél. Nem minden ügy
indul azonban a járásbíróságokon. Vannak olyan ügyek, amelyek a törvényszéken indulnak, amely
ebben az esetben elsőfokú bíróságként jár el. Az eljárási törvények (polgári perrendtartás,
büntetőeljárásról szóló törvény) határozzák meg ezeknek az ügyeknek a körét. Ezek az ügyek
kiemelkedő súlyúak azért, mert nagy összeg (legalább harmincmillió forint) a per tárgya, vagy
speciális az ügy (például egy sajtó-helyreigazítási per), vagy nagyon súlyos bűncselekményről (pl.
emberölés, kémkedés, hazaárulás, terrorcselekmény stb.) van szó.
Az elnök vezetése mellett a törvényszéken tanácsok, csoportok és büntető, polgári, gazdasági,
valamint közigazgatási-munkaügyi kollégiumok működnek.
A törvényszék elnökét, elnökhelyettesét és kollégiumvezetőit a bírói testületek véleménynyilvánítását
követően az Országos Bírósági Hivatal elnöke nevezi ki hat évre.
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 igazgatási feladatokat.
A törvényszék Bírósági Gazdasági Hivatalának vezetőjét az Iasz. szabályai szerint a törvényszék elnöke
nevezi ki határozatlan időre.
A Bírósági Gazdasági Hivatal működését a gazdasági hivatal vezetője szervezi, irányítja, helyettese az
osztályvezető-helyettes, felügyeletüket a törvényszék elnöke látja el.
Informatikai Rendszerek Működtetésének felelősségi rendje
A törvényszék informatikai rendszere az Országos Bírósági Hivatal által kiépített informatikai rendszer
részeként működik. A Bírósági Országos Adatátviteli Hálózat a Nemzeti Távközlési Gerinchálózatot
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használja, amely a Magyar Villamos Művek (MVM) hálózati kapacitására épül és a Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. üzemelteti.
Az informatikai rendszer működtetése során az Informatikai Biztonsági szabályzat előírásai
érvényesülnek.
A munkaállomások az egyes bíróságokon üzemelnek, melyek közvetlen felügyeletét a törvényszéki
informatikusok látják el. A bírósági központi rendszer üzemeltetése az Országos Bírósági Hivatalban
történik.
A törvényszék saját honlapját a törvényszéki informatika felügyeli.
Miskolc, 2014. április hó 29. napján
dr. Sisák Péter

