Az Egri Törvényszék
2016. évi
ügyelosztási rendje
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Egri Törvényszék P-G-K-M Kollégium 2016. évi ügyelosztási rendje
I.

Tanács
száma

A tanács
összetétele/bíró neve

2.

Dr. Oltai-Kovács Krisztina*

3.

Dr. Czuczai Zsuzsanna*

4.

Dr. Kovács Péter*

5.

Dr. Kókai Zsolt

7.

Dr. Tőzsér Lajos

11.
12.

Törvényszéki elsőfokú peres ügyek

Ügycsoportok

Pp.23.§ (1) bek.a-o.) pontja
A folyamatban lévő peres
ügyei intézése

Helyettes

Ügyek
elosztására
jogosult
bírósági
vezető

Dr. Román
Tamás

Kollégiumvez.
vagy helyettese

Dr. Román
Tamás

Kollégiumvez.
vagy helyettese

Dr. Oltai-Kovács
Krisztina

Kollégiumvez.
vagy helyettese

Dr. Román
Tamás

Kollégiumvez.
vagy helyettese

Pp.23.§ (1) bek. a-o.) pontja

Dr. Oltai-Kovács
Krisztina

Kollégiumvez.
vagy helyettese

Dr. Gárdosi Judit kirendelt
járásbíró*

Pp.23.§ (1) bek. a-o.) pontja

Dr. Kovács Péter

Kollégiumvez.
vagy helyettese

Dr. Román Tamás*

Pp.23.§ (1) bek. a-o.) pontja

Dr. Oltai-Kovács
Krisztina

-„-

Pp.23.§ (1) bek. a-o.) pontja
Folyamatban lévő peres ügye
intézése

Az ügyek
elosztásának
módja
ügy tárgya
munkaigényesség
arányosság
ügy tárgya
munkaigényesség
arányosság
arányosság
munkaigényesség
ügy tárgya
ügy tárgya
munkaigényesség
arányosság
ügy tárgya
munkaigényesség
arányosság
ügy tárgya
munkaigényesség
arányosság
ügy tárgya
munkaigényesség
arányosság

Tárgyalási
napok

Tárgyalóterem

hétfő,
szerda

3. sz. épület
fsz. 25.

péntek

3. sz. épület
fsz.25.

kedd,
péntek

3. sz. épület
fsz. 4.

kedd,
csütörtök

3. sz. épület
fsz.24.

péntek

3. sz. épület
fsz. 24.

hétfő,
szerda

3. sz. épület
fsz 4.

kedd,
csütörtök

3. sz. épület
fsz.25.

* kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró bírák
Az eljárási törvényben szabályozott esetekben (perújítás, kizárás, stb.), továbbá az arányos ügyelosztás megvalósítása érdekében az ügyelosztási rendben megjelölt
tanács(bíró) helyett másik – azonos, vagy hasonló ügycsoportot tárgyaló – tanács(bíró, másodfokú tanácsba beosztott bíró is) jár el, a kollégiumvezető, vagy
helyettese kijelölése alapján.
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Egri Törvényszék P-G-K-M Kollégium 2016. évi ügyelosztási rendje
II. Másodfokú peres és nem peres ügyek

Tanác
s
száma

I.

II.

III.

A tanács összetétele/
a bíró neve
I.Pf. tanácsot vezeti
*dr. Németh Terézia
tanácselnök
A tanács állandó tagjai
dr. Illésné dr. László Judit
dr. Potos Judit
bíró
Esetileg:
Dr. Nyiri Beáta
Dr. Tőzsér Lajos
Dr. Oltai-Kovács Krisztina
Dr. Kalináné dr. Knoll Anikó
Dr. Gulyás István
II. Pf tanácsot vezeti
*Dr. Szalai Tünde tanácselnök
A tanács állandó tagjai
*Dr. Hunyadi-Buzás Ágnes
tanácselnök
*dr. Nádai Tímea
bíró
Dr. Tőzsér Lajos
P-G-K-M kollégiumvezető
Esetileg:
Dr. Nyiri Beáta
Dr. Gárdosi Judit
Dr. Gál Péter
Dr. Hatvani Eszter
III. Pf. tanácsot vezeti
Dr. Nyiri Beáta elnök
Dr. Kovács Péter tanácselnök,
Dr. Kelemen Tibor

Ügycsoportok
Családjogi,
Gondnoks. kapcs.
Lakásügyi,
Házasságon alapuló kt.,
vagyonköz. megszünt.
Kötelmi perek,
Élettársi kap. (2013. évi V. tv.)
alapuló tul. vagyonközösség
megsz.,
Vh.perek és
Pkf-es ügyek a jelzett
tárgykörben,
Kóros elmeáll. szem. ügyei
Távoltartás
Gazd. szervek peres és n.peres
ügyei,
Munkaü. bír. Mf., Kf. ügyei
Élettársi kap. (1959. évi IV.
tv.) alapuló tul.
vagyonközösség megsz.,
Tul. és birtokp.,
Öröklési joggal kapcs. Ügyek
Kötelmi perek
Vh. perek. és Pkf-es ügyek a
jelzett t.körben
Szerz. kívül ok kár. megtér.
Körigazgatási fellebb. ügyek
az eljárás elhúzódása miatti
kifogás elbírálása (Pp.114/B.§
(3) bek.)

Helyettes

Ügyek
elosztására
jogosult
bírósági vezető

Az ügyek
elosztásának
módja

Tárgyalási
napok

Tárgyalóterem

II. tanács

koll.vez. vagy
helyettese

Ügy tárgya
szerint,
arányosság

szerda
péntek

3. sz. épület fsz. 24.

I. tanács

-„-

-„-

kedd
csütörtök

3. sz. épület fsz. 24

4
tanácselnök
a tanács tagjai:
Dr. Román Tamás
Dr. Czuczai Zsuzsanna
*Dr. Tőzsér Lajos
kollégiumvezető

I-II. sz. fellebbezési tanács
ügyei

Dr. Nyiri Beáta
elnök

I-II. sz. fellebbezési tanács
ügyei

I.Pf. és II.Pf.
tanács
vezetője
I.Pf. és II.Pf.
tanács
vezetője

A tanácsok
vezetői által
kitűzött ügyek
A tanácsok
vezetői által
kitűzött ügyek

Ügyek tárgya
szerint,
arányosság
Ügyek tárgya
szerint,
arányosság

Szükség szerint

3. sz. épület fsz. 24.

Szükség szerint

3. sz. épület fsz. 24.

* az OBH elnöke által a közigazgatási ügyek tárgyalására kijelölt bíró
Az eljárási törvényben szabályozott esetekben (perújítás, kizárás, stb.), továbbá egyéb indokolt munkaszervezési okokból az ügyelosztási rendben megjelölt tanács
helyett a másik tanács (vagy szükség szerint egyedileg felállított másodfokú tanács) jár el, a kollégiumvezető, vagy helyettese kijelölése alapján.
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Egri Törvényszék P-G-K-M Kollégium 2016. évi ügyelosztási rendje
Nemperes Csoport – Cégbíróság és Civil szervezeteket nyilvántartó Iroda

Tanács
száma

A tanács
összetétele/bíró neve

1.

Szabóné dr. Kormos Edit

2.

Dr. Kelemen József

4.

Dr. Kelemenné
Uracs Katalin

5.

Jaros Csilla

6.

Bozóné Makovics Anita

7.

Csehné Tóth Zsuzsanna

8.

Dr. Nagy Ildikó
bírósági titkár

9.

Dr. Szűts Veronika
bírósági titkár

Ügycsoportok
valamennyi gazdasági
társaság bírói hatáskörbe
tartozó céges és
cégtörvényességi ügyei,
átalakulás, törlés
valamennyi gazdasági
társaság bírói hatáskörbe
tartozó céges és
cégtörvényességi ügyei,
átalakulás, törlés
Bt., Kkt. cgt. ügyek
kényszertörlés,
egyszerűsített – 1 órás
Bt., Kkt. cgt., ügyek, foglalás,
végrehajtás, kényszertörlés
Bt., Kkt. cgt., ügyek, foglalás,
végrehajtás, kényszertörlés
Bt., Kkt., Cgt. ügyek, foglalás,
végrehajtás, kényszertörlés
Társadalmi szervezetek,
alapítványok nyilvántartásba
vétele
Társadalmi szervezetek,
alapítványok nyilvántartásba
vétele

Helyettes

Ügyek elosztására
jogosult bírósági
vezető

Az ügyek
elosztásának
módja

Tárgyalás
i napok

Tárgyalótere
m

Dr. Kelemen
József

kollégiumvezető,
csoportvezető

arányosság, saját
ügyek

hétfő

3. épület
fszt.24.

Szabóné dr.
Kormos Edit

kollégiumvezető,
csoportvezető

arányosság, saját
ügyek

hétfő

3. épület
fszt.24.

Dr. Kelemen
József

kollégiumvezető,
csoportvezető

arányosság, saját
ügyek

-

-

Szabóné dr.
Kormos Edit
Szabóné dr.
Kormos Edit

kollégiumvezető,
csoportvezető
kollégiumvezető,
csoportvezető
kollégiumvezető,
csoportvezető

arányosság, saját
ügyek
arányosság, saját
ügyek
arányosság, saját
ügyek

-

-

-

-

-

-

Dr. Ráczné dr.
Gidó Emőke

kollégiumvezető,
csoportvezető

minden ügy

-

Dr. Ráczné dr.
Gidó Emőke

kollégiumvezető,
csoportvezető

minden ügy

-

Kelemen József
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Egri Törvényszék P-G-K-M Kollégium 2016. évi ügyelosztási rendje
Nemperes Csoport –Csőd- és Felszámolási ügyszak
Tanács
száma

A tanács
összetétele/bíró neve

Ügycsoportok

3.

Dr. Kelemen Tibor

Fpk., Cspk., Apk., Vpk.

4.

Dr. Kovács Péter

Fpk.

5.

Dr. Czuczai Zsuzsanna

Fpk.

Dr. Kelemen Tibor

7.

Dr. Ráczné
dr. Gidó Emőke

Felszámolási eljárás

Dr. Kelemen Tibor

8.

Dr. Molnár Ágnes

Felszámolási eljárás

9.

Heilingné
dr. Demeter Marianna

Felszámolási eljárás

10.

kirendelt bíró

Felszámolási eljárás

Helyettes
Dr. Czuczai
Zsuzsanna
Dr. Ráczné
dr. Gidó Emőke

Dr. Czuczai
Zsuzsanna
Dr. Ráczné
dr. Gidó Emőke
Dr. Ráczné
dr. Gidó Emőke

Ügyek elosztására
jogosult bírósági
vezető
kollégiumvezető,
csoportvezető
kollégiumvezető
csoportvezető
kollégiumvezető,
csoportvezető
kollégiumvezető,
csoportvezető
kollégiumvezető,
csoportvezető
kollégiumvezető,
csoportvezető
kollégiumvezető,
csoportvezető

Az ügyek
elosztásának
módja
Fpk., Cspk., Apk.,
Vpk

Tárgyalási
napok
csütörtök

Tárgyalóterem
3. épület
fsz. 4.
3. épület
fsz. 4.
3. épület
fsz. 25.
3. épület
fsz. 24.

Fpk.

kedd, péntek

Fpk.

péntek

Fpk.

hétfő

Fpk.

-

-

Fpk.

-

-

Fpk.

-

-
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Egri Törvényszék P-G-K-M Kollégium 2016. évi ügyelosztási rendje
Mediációs (Pkm.) ügyekben
Tanács
száma

A tanács
összetétele/bíró neve

Ügycsoportok

Helyettes

Ügyek
elosztására
jogosult
bírósági
vezető

6.Pkm.

Dr. Potos Judit
törvényszéki bíró

mediáció

bírósági
közvetítő

Kollégiumvez.
vagy helyettese

8.Pkm.

Dr. Hunyadi-Buzás Ágnes
törvényszéki tanácselnök

mediáció

bírósági
közvetítő

Kollégiumvez.
vagy helyettese

20.Pkm.

Dr. Hatvani Eszter
járásbíró

mediáció

bírósági
közvetítő

Kollégiumvez.
vagy helyettese

21.Pkm.

Dr. Hegedűs Ákos
járásbíró

mediáció

bírósági
közvetítő

Kollégiumvez.
vagy helyettese

22.Pkm.

Szegediné
Dr. Hegyi Erika
járásbíró

mediáció

bírósági
közvetítő

Kollégiumvez.
vagy helyettese

B.9.Pkm

Dr. Nagy Ildikó

mediáció

bírósági
közvetítő

Kollégiumvez.
vagy helyettese

Az ügyek
elosztásának
módja
2014. évi 3. számú
elnöki utasítás
szerint
2014. évi 3. számú
elnöki utasítás
szerint
2014. évi 3. számú
elnöki utasítás
szerint
2014. évi 3. számú
elnöki utasítás
szerint
2014. évi 3. számú
elnöki utasítás
szerint
2014. évi 3. számú
elnöki utasítás
szerint

Tárgyalási
napok

Tárgyalóterem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Az Egri Törvényszék elnöke 2014. évi 3. számú elnöki utasításban szabályozta a mediáció rendjét, a bírósági közvetítők illetékességi területét, amely irányadó az
ügyelosztási rend tekintetében is.
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Egri Törvényszék Büntető Kollégium
2016. évi ügyelosztási rendje
A
tanács A tanács összetétele
Ügycsoportok
száma
Bf.
A tanácsot vezeti:
Minden fellebbezett Bf. és Fkf.
tanács Dr. Erdélyi Anna * ** o
ügy,
Dr. Kelemenné dr.
minden tanácsülésen intézhető
Rácz Katalin * ** o
Bf. ügy,
Dr. Gidó Tünde * ** o minden Bnyf., Bkk., Bpi., Beüf.,
Dr. Fecz József * ** o
Bel. Szef., Szkk. ügyek
Tagok:
Dr. Kósa Judit * ** o
Dr. Vitai Erzsébet * ** o
Dr. Schmidt Péter *
** ** * o
Dr. Kovács Krisztina
Dr. Szabó Krisztina
Dr. Jávori Tünde * ** o
5.
A tanácsot vezeti:
külföldi ítéletek érvényének
tanács
Dr. Schmidt Péter
elismerése
Bf. Bny-es ügyek, törvényszéki
elsőfokú ügyek
6.
A tanácsot vezeti:
törvényszéki elsőfokú ügyek,
tanács
Dr. Vitai Erzsébet
Bny-es ügyek

Ügyek
Az ügyek
Helyettes
elosztására elosztásának
jogosult vezető
módja
Dr. Erdélyi Anna kollégiumarányos
Dr. Kelemenné
vezető
megterhelés
dr. Rácz Katalin
Dr. Gidó Tünde
Dr. Fecz József

Tárgyalási
napok

Tár-gyaló
terem

minden hó 3. sz. épület
minden hét
fszt. 5.
kedd, péntek

Dr. Jávori Tünde
Dr. Fecz József

kollégiumvezető

arányos
megterhelés

minden hó
minden hét
szerda

3. sz. épület
fszt. 6.

Dr. Schmidt
Péter

kollégiumvezető

arányos
megterhelés

minden hó
hétfő: 3. sz.
minden hét épület fszt. 6.
hétfő és
csütörtök: 3.
csütörtök
sz. épület
fszt. 5.
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11.
tanács

A tanácsot vezeti:
Dr. Jávori Tünde

törvényszéki elsőfokú ügyek,
Bny-es ügyek

1.
tanács

A tanácsot vezeti:
dr. Fecz József

10.
tanács

A tanácsot vezeti:
Dr. Kelemenné dr.
Rácz Katalin
A tanácsot vezeti:
Dr. Gidó Tünde
A tanácsot vezeti:
Dr. Kósa Judit
A tanácsot vezeti:
Dr. Erdélyi Anna
A tanácsot vezeti:
Dr. Hajdúné dr.
Ruzsics Gabriella
Erzsébet
Dr. Puskás Csilla

törvényszéki elsőfokú ügyek,
Bny-es ügyek
külföldi ítélet érvényének
elismerése
Bny-es ügyek, törvényszéki
elsőfokú ügyek

14.
tanács
3.
tanács
13.
tanács
8.
tanács

9.
tanács
7.
tanács

Dr. Szabó Beáta

Dr. Schmidt
Péter

kollégiumvezető

arányos
megterhelés

Dr. Kósa Judit

kollégiumvezető

arányos
megterhelés

kollégiumvezető

arányos
megterhelés

kollégiumvezető
kollégiumvezető
kollégiumvezető
kollégiumvezető

arányos
megterhelés
arányos
megterhelés
arányos
megterhelés
arányos
megterhelés

kollégiumvezető
kollégiumvezető

arányos
megterhelés

Bny-es ügyek, törvényszéki
elsőfokú ügyek
Bny-es ügyek, törvényszéki
elsőfokú ügyek
Bny-es ügyek, törvényszéki
elsőfokú ügyek
Bv-s ügyek, Bny-es ügyek

Dr. Vitai
Erzsébet

meghallgatást nem igényelő bv.
ügyekben eljáró titkár
törvényszéki elsőfokú ügyek, Dr. Jávori Tünde
Bny-es ügyek

* Az OBH által a fiatalkorúak ügyeire kijelölt bírák
** Az OBH által a Be. 17. § (5) bekezdésben felsorolt ügyekben eljáró bíró
*** Tárgyalási tevékenységet folytató bírósági vezetők
o Bv-s ügyekre kijelölt bíró

minden hó
minden hét
kedd és
csütörtök

3. sz. épület
fszt. 6.
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I.
Egri Járásbíróság
polgári ügyszak
2016. évi ügyelosztási rendje
Az ügyelosztás módja:
Az új ügyszámra lajstromozott ügyek a mellékelt ügykategóriák szerinti csoportosítása, meghatározott ügyelosztási
sorrend alapján, arányosan kerülnek elosztásra a bírák, illetve az általuk vezetett tanácsok között.
Az ügyelosztási sorrendtől a szignálást (ügyelosztást) végző személy (az Egri Járásbíróság Elnökhelyettese vagy az általa
megbízott bíró) kizárólag az ún. újrainduló ügyek esetén, vagy a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997.
LXVI. törvény 11.§ (7) bekezdése alapján térhet el.
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Az Egri Járásbíróság polgári ügyszakában
tárgyaló tevékenységet folytató
bírák, illetve az általuk vezetett tanácsok listája
a tanács száma szerint emelkedő sorrendben:
bírák:

tárgyalási napjuk:

tárgyalótermük:

hétfő, szerda

I. emelet 101-es
tárgyalóterem

7.P. dr. Rimóczi Ágnes
akadályoztatása esetén helyettese:
dr. Tóth István

hétfő, csütörtök

fszt. 2-es
tárgyalóterem

8.P. –
akadályoztatása esetén helyettese:
dr. Kókai Zsolt

kedd, csütörtök

fszt. 1-es
tárgyalóterem

10.P.dr. Kelemen Péter
akadályoztatása esetén helyettese:
dr. Veres Nóra

kedd, csütörtök

fszt.9-es
tárgyalóterem

11.P. –
dr. Sallai Tamás
akadályoztatása esetén helyettese:
dr. Kókai Zsolt

kedd, csütörtök

I. emelet 101-es
tárgyalóterem

17.P. –
Szegediné dr. Hegyi Erika
akadályoztatása esetén helyettese:

kedd, csütörtök

I. emelet 102-es
tárgyalóterem

6.P. –
akadályoztatása esetén helyettese:
dr. Sallai Tamás

dr. Kókai Zsolt

dr. Takács Mária
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dr. Ferencz Judit
18.P. –
dr. Ferencz Judit
akadályoztatása esetén helyettese:
Szegediné dr. Hegyi Erika

hétfő, szerda

I. emelet 102-es
tárgyalóterem

19.P. –
dr. Tóth István
akadályoztatása esetén helyettese:
dr. Rimóczi Ágnes

szerda, péntek

fszt. 2-es
tárgyalóterem

21.P. –
dr. Veres Nóra
akadályoztatása esetén helyettese:
dr. Kelemen Péter

hétfő, szerda

fszt. 9-es
tárgyalóterem
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II.
Az Egri Járásbíróság
ÜGYELOSZTÁSI RENDJE
polgári nem peres ügyekben
ügykategóriák
végrehajtható okiratok kiállítása

Ügyintéző
dr. Bóka
Imréné
végrehajtási
ügyintéző

helyettes
ügyelosztás módja
a helyettesítéssel
automatikus kiosztás az
alkalmilag megbízott titkár arányos munkateher figyelembevételével

megkeresett bíróságként előzetes
bizonyítás,
holtnak nyilvánítás, jogsegély
dr. Deli-Molnár Gábor
kérelmek teljesítése,
bírósági titkár
megkeresett bíróságként
tanúkihallgatás foganatosítása,
dr. Murányiné dr. Perbíró
a helyettesítéssel
Andrea bírósági titkár
egyéb nem peres ügyek
alkalmilag
végrehajtási eljárásban jogutód
megállapítása,
dr. Dajkó Péter
megbízott titkár
újabb zálogjogosult
bírósági titkár
bekapcsolódása a végrehajtási
eljárásba,
egyéb végrehajtási ügyek,
pszichiátriai betegek bírósági Külön munkabeosztás szerint szabályozva.
felülvizsgálata
hozzátartozók közötti erőszak
Külön munkabeosztás szerint szabályozva.
miatt alkalmazható távoltartással
kapcsolatos ügyek

automatikus
kiosztás az
arányos munkateher
figyelembevételével
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A havi, illetve a heti intézkedési beosztás az 1997. évi CLIV. törvény X. fejezetében szabályozott bírósági nem peres
eljárásokban.
2016. január 1- január 31. dr. Deli-Molnár Gábor
2016. február 1-február 29. dr. Murányiné dr. Perbíró Andrea
2016. március 1-március 31: dr. Dajkó Péter
2016. április 1- április 30. dr. Jónás Andrea
2016. május 1- május 31. Hoszné dr. Nagy Tímea
2016. június 1-június 30. dr. Kóródi Krisztina
2016. július 1-július 10. Hoszné dr. Nagy Tímea
2016.-július 11-július 17. Hoszné dr. Nagy Tímea
2016. július 18-július 24. dr. Murányiné dr. Perbíró Andrea
2016. július 25-július 31. dr. Murányiné dr. Perbíró Andrea
2016. augusztus 1-7: dr. Deli-Molnár Gábor
2016. augusztus 8-14. dr. Dajkó Péter
2016. augusztus 15-21. dr. Dajkó Péter
2016. augusztus 22-28. dr. Deli-Molnár Gábor
2016. augusztus 29-augusztus31. dr. Jónás Andrea
2016. szeptember 1- szeptember 30: Hoszné dr. Nagy Tímea
2016. október 1- október 31: dr. Jónás Andrea
2015. november 1- november 30: dr. Kóródi Krisztina
2016. december 1- december 4. Murányiné dr. Perbíró Andrea
2016. december 5-december 11. dr. Deli-Molnár Gábor
2016. december 12-december 18. dr. Jónás Andrea
2016. december 19- december 25. dr. Kóródi Krisztina
2016. december 26-december 31. dr. Dajkó Péter

A nem peres ügyek intézésével kapcsolatos valamennyi adminisztrációs teendőt az érintett titkár mellett dolgozó tisztviselő
(írnok) látja el.
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Egri Járásbíróság ügyelosztási rendje
büntető ügyszakban 2016. évre
Dr. Dobrozsi Gabriella és dr. Cseh László nyomozási bírák munkanapokon külön beosztási rend szerint járnak el a nyomozási
bíró feladatkörébe tartozó ügyekben és a bíróság elé állításos ügyekben.

Büntető ügyszak
Tanács száma
Bíró neve

Bírópár
(helyettes)

2. B. (Fk.)
dr. Hajnal
József
címzetes
törvényszéki
bíró
3. B. (Fk.)
dr. Dobrozsi
Gabriella
bíró

dr. Kovács
Krisztina

dr.Cseh
László

Kijelölések

Ügycsoportok

Ügyelosztás
módja

Ügyelosztásra
jogosult vezető

Fiatalkorúak ügyeiben
eljáró bírói kijelölés
Be.17.§ (5) és (6)
bekezdése szerinti
ügyekben ítélkező
bíró

A járásbíróság
hatáskörébe
tartozó
valamennyi
ügycsoport

Az ügy súlya
illetve tárgya
szerinti
automatikus
ügyelosztás

elnök,
ügyelosztásra
kijelölt
büntetőbíró

Nyomozási bírói
kijelölés
Fiatalkorúak
ügyeiben eljáró bírói
kijelölés
Be.17.§ (5) és (6)
bekezdése szerinti
ügyekben ítélkező
bíró

A Be.207.§- a
szerinti
nyomozási bírói
feladatok
szabálysértési
ügyek
bíróság elé
állításos ügyek.

A
munkabeosztás
hetében érkezett
ügyek
automatikus
kiosztása

elnök
ügyelosztásra
kijelölt
büntetőbíró
automatikus
szignálás

Tárgyalási
napok
kedd,

csütörtök

szerda
és
szükség
szerint

Tárgyalóterem
I. emelet
108.

I. emelet
107.
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5. B. (Fk.)
dr. Cseh László dr.Dobrozsi
Gabriella
bíró

12. B. (Fk.)
dr. Kovács
Krisztina
bíró

dr. Hajnal
József

kiemelt jelentőségű
ügyeket is tárgyaló
bíró

15.B. (Fk.)
Nyikesné
dr. Lázár
Erzsébet
címzetes
törvényszéki
bíró

dr.Szabó
Krisztina

22. B. (Fk.)
dr.Malinóczki
Krisztina

dr. Lévai
Zsolt

Nyomozási bírói
kijelölés
Fiatalkorúak
ügyeiben eljáró bírói
kijelölés
Be.17.§ (5) és (6)
bekezdése szerinti
ügyekben ítélkező
bíró
Fiatalkorúak
ügyeiben eljáró bírói
kijelölés
Be.17.§ (5) és (6)
bekezdése szerinti
ügyekben ítélkező
bíró

A Be.207.§- a
szerinti
nyomozási bírói
feladatok
szabálysértési
ügyek
bíróság elé
állításos ügyek

A
munkabeosztás
hetében érkezett
ügyek
automatikus
kiosztása

elnök
ügyelosztásra
kijelölt
büntetőbíró

A járásbíróság
hatáskörébe
tartozó
valamennyi
ügycsoport

Az ügy súlya
illetve tárgya
szerinti
automatikus
ügyelosztás

elnök
ügyelosztásra
kijelölt
büntetőbíró

hétfő,
szerda

I. emelet
106.

Fiatalkorúak
ügyeiben eljáró bírói
kijelölés
Be.17.§ (5) és (6)
bekezdése szerinti
ügyekben ítélkező
bíró

A járásbíróság
hatáskörébe
tartozó
valamennyi
ügycsoport, ezen
belül elsősorban:
közlekedési
bűncselekménye
k

Az ügy súlya
illetve tárgya
szerinti
automatikus
ügyelosztás

elnök
ügyelosztásra
kijelölt
büntetőbíró

kedd,

I. emelet
106.

Fiatalkorúak
ügyeiben eljáró bírói
kijelölés
Be.17.§ (5) és (6)

A járásbíróság
hatáskörébe
tartozó
valamennyi

Az ügy súlya
illetve tárgya
szerinti
automatikus

elnök
ügyelosztásra
kijelölt
büntetőbíró

kedd,

I. emelet
104.

automatikus
szignálás

kedd
és
szükség
szerint

csütörtök

csütörtök

I. emelet
107.
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bíró

23. B. (Fk.)
dr. Lévai Zsolt
bíró

dr. Malinóczki
Krisztina

26. B. (Fk.)
dr.
Snellenperger
Judit
bíró
kiemelt jelentőségű
ügyeket is tárgyaló
bíró

dr. Lévai
Zsolt

bekezdése szerinti
ügyekben ítélkező
bíró
Nyomozási bírói
kijelölés

ügycsoport

ügyelosztás

Fiatalkorúak
ügyeiben eljáró bírói
kijelölés
Be.17.§ (5) és (6)
bekezdése szerinti
ügyekben ítélkező
bíró
Nyomozási bírói
kijelölés
(nem jár
el a Be.207.§(2) bek.
b),d) pontjaiban és
(3) bek.
feladatkörben)

A járásbíróság
hatáskörébe
tartozó
valamennyi
ügycsoport, ezen
belül elsősorban:
közlekedési
bűncselekménye
k

Az ügy súlya
illetve tárgya
szerinti
automatikus
ügyelosztás

elnök
ügyelosztásra
kijelölt
büntetőbíró

Fiatalkorúak
ügyeiben eljáró bírói
kijelölés
Be.17.§ (5) és (6)
bekezdése szerinti
ügyekben ítélkező
bíró
Nyomozási bírói
kijelölés (nem jár el a
Be.207.§ (2) bek.
b),d) pontjaiban és
(3) bek.
feladatkörben)

A járásbíróság
hatáskörébe
tartozó
valamennyi
ügycsoport

Az ügy súlya
illetve tárgya
szerinti
automatikus
ügyelosztás

elnök
ügyelosztásra
kijelölt
büntetőbíró

hétfő,
szerda

I. emelet
104.

kedd,

I. emelet
112.

csütörtök
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27. B. (Fk.)
dr. Szabó
Krisztina
bíró
kiemelt jelentőségű
ügyeket is tárgyaló
bíró

Nyikesné
dr. Lázár
Erzsébet

Fiatalkorúak
ügyeiben eljáró bírói
kijelölés
Be.17.§ (5) és (6)
bekezdése szerinti
ügyekben ítélkező
bíró
Nyomozási bírói
kijelölés (nem jár el a
Be.207.§ (2) bek.
b),d) pontjaiban és
(3) bek.
feladatkörben)

A járásbíróság
hatáskörébe
tartozó
valamennyi
ügycsoport

Az ügy súlya
illetve tárgya
szerinti
automatikus
ügyelosztás

elnök
ügyelosztásra
kijelölt
büntetőbíró

hétfő,
szerda

I. emelet
108.
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Szabálysértési ügyszak
Tanács száma
Titkár neve

Bírópár
(helyettes)

Kijelölések

Hoszné dr.
24.
dr. Jónás Andrea Nagy Tímea
bírósági titkár és dr.

egyesbíró
hatáskörében
eljáró bírósági
titkár

szabálysértési
ügyek
(valamennyi
ügykategória )

egyesbíró
hatáskörében
eljáró bírósági
titkár

szabálysértési
ügyek
(valamennyi
ügykategória )

egyesbíró
hatáskörében
eljáró bírósági
titkár

szabálysértési
ügyek
(valamennyi
ügykategória )

egyesbíró hatáskörében eljáró
bírósági titkár

szabálysértési
ügyek

40.
dr.Kóródi
Krisztina
bírósági titkár
45.
Hoszné dr. Nagy
Tímea bírósági
titkár
25.
dr. KovácsPribéli Gyöngyi
bírósági titkár
41.
dr.Szendrák
Dominika
bírósági titkár

Hoszné dr.
Nagy Tímea
és dr. Jónás
Andrea
bírósági
titkár
dr. Jónás
Andrea
bírósági
titkár

egyesbíró hatáskörében eljáró
bírósági titkár

Ügycsoportok

szabálysértési
ügyek

Ügyelosztás módja

Ügyelosztásra jogosult
vezető

Tárgyalási napok

A perkategória, az
ügy terjedelme és
súlya szerint, a
megterhelés
figyelembe vételével
A perkategória, az
ügy terjedelme és
súlya szerint, a
megterhelés
figyelembe vételével

automatikus
szignálás

hétfő,
szerda
és
szükség
szerint
szerda,
péntek
és
szükség
szerint

A perkategória, az
ügy terjedelme és
súlya szerint, a
megterhelés
figyelembe vételével

automatikus
szignálás

hétfő,
szerda
és
szükség
szerint

I. emelet
103.

Az Egri Járásbíróság,
mint Központi
Szabálysértési
Bíróság ügyeiben,
kirendelés alapján

automatikus
szignálás

szükség
szerint

Füzesabonyi
Járásbíróság

Az Egri Járásbíróság,
mint Központi
Szabálysértési
Bíróság ügyeiben,
kirendelés alapján

automatikus
szignálás

szükség
szerint

Gyöngyösi
Járásbíróság

automatikus
szignálás

Tárgyalóterem
I. emelet
103.

I.emelet 112.
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42.
dr.PappCsertyaszki
Melinda
bírósági titkár
43.
Gömöriné
dr.Fehér
Zsuzsanna
bírósági titkár

egyesbíró hatáskörében eljáró
bírósági titkár

szabálysértési
ügyek

egyesbíró hatáskörében eljáró
bírósági titkár

szabálysértési
ügyek

Az Egri Járásbíróság,
mint Központi
Szabálysértési
Bíróság ügyeiben,
kirendelés alapján

automatikus
szignálás

szükség
szerint

Hatvani
Járásbíróság

Az Egri Járásbíróság,
mint Központi
Szabálysértési
Bíróság ügyeiben,
kirendelés alapján

automatikus
szignálás

szükség
szerint

Hevesi
Járásbíróság
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A Gyöngyösi Járásbíróság
ügyelosztási rendje 2016. évre
A
tanács
száma

1.

3.

4.

5.

A tanács
összetétele,
bíró neve

Ügycsoportok

Helyettes

Ügyek elosztására
jogosult bírósági
vezető

Családjogi
perek
(házassági dr. Gál Péter Fógelné dr. Vankó
Kinga
dr.
Hegedűs perek, szülői felügy. gyakorlásával
kapcs. perek, gyermektartás)
Ákos
a járásbíróság elnöke
kártérítés,
öröklési
perek,
tulajdoni perek, kötelmi perek,
végrehajtási
perek,
gondnoksággal kapcs. perek.
dr. Gál Péter

dr.
Dóra

dr. Takács
Beatrix,

Tárgyalási Tárgyalóterem
napok

ügycsoportok
hétfő,
(részleges szakosodás) szerda
ill. arányos elosztás
elve (ügymennyiség,
+súlyszámok)

IV.

ügycsoportok
kedd,
(részleges szakosodás) csütörtök
ill. arányos elosztás
elve (ügymennyiség,
+súlyszámok)

IV.

dr. Takács Beatrix, a ügycsoportok,
ill. kedd,
arányos elosztás elve. csütörtök
bíróság
elnökhelyettese

III.

Családjogi
perek
(házassági dr. Hegedűs Fógelné dr. Vankó
perek, gyermektartás), kártérítés, Ákos
Kinga
kötelmi perek, tulajdoni perek,
a járásbíróság elnöke
végrehajtási perek, gazdasági
perek, gondnoksággal kapcs.
perek

Kábítószerrel
összefüggésben
Kardos elkövetett bűncs., személy elleni
bűncselekmények,
közlekedési
bűncs.,
fiatalkorúak
által
elkövetett
bűncselekmények,
kiemelt jelentőségű ügyek

Az ügyek
elosztásának módja

dr.
Szabó
Beáta

Családjogi
perek
(házassági, Fógelné dr. Fógelné dr. Vankó ügycsoportok
kedd,
a
bíróság (részleges szakosodás)
dr. Kalináné dr. származás megáll. iránti, szül. Vankó Kinga Kinga,
elnöke
felügy.
gyakorlásával
kapcs.
ill. arányos elosztás csütörtök
Knoll Anikó
perek, gyermektartás, házastársi,
elve (ügymennyiség,
+súlyszámok)
élettársi vagyonjogi perek, stb.)
kötelmi perek, dologi jogi perek

V.
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6.

7.

8.

9.

Személy elleni, vagyon elleni dr. Takács dr. Takács Beatrix, a ügycsoportok, ill.
közlekedési Beatrix,
bíróság
dr. Szabó Beáta bűncselekmények,
arányos elosztás elve
elnökhelyettese
bűncselekmények,
fiatalkorúak
által elkövetett bűncselekmények dr. Kardos
Dóra
kiemelt jelentőségű ügyek
Dologi jogi perek (tulajdoni- és
birtokperek,
szomszédjogi,
dr. Hatvani
szolgalmi jogi perek stb.) kötelmi
Eszter
perek,
lakásügyi
perek,
gondnoksággal kapcs. perek,
végrehajtási perek, családjogi
perek
(házassági
perek,
gyermektartás)
Családjogi
perek
(házassági
perek, szülő felügy. gyakorlásával
Fógelné
dr.Vankó Kinga kapcs. perek, gyermektartás stb.)
kötelmi perek, lakásügyi perek,
gondnoksággal kapcs. perek
dr. Takács
Beatrix

dr. Szendrák
Dominika

Gazdasági, személy és vagyon
elleni bűncselekmények, pénzügyi
bűncselekmények,
fiatalkorúak
által elkövetett bűncselekmények,
kiemelt jelentőségű ügyek
Panasznap,
vh.
ügyintézés,
tanúmeghallgatás,
egyéb
Pk.
ügyintézés, szabálysértési ügyek

hétfő,
szerda

dr. Kalináné Fógelné dr. Vankó ügycsoportok
hétfő,
dr.
Knoll Kinga,
a
bíróság (részleges szakosodás)
Anikó
elnöke
ill. arányos elosztás szerda
elve (ügymennyiség,
+súlyszámok)

II.

I.

dr. Hatvani Fógelné dr. Vankó ügycsoportok
kedd
I.
Eszter
Kinga,
a
bíróság (részleges szakosodás)
elnöke
ill. arányos elosztás (csütörtök)
elve (ügymennyiség,
+súlyszámok)
dr.
Szabó dr. Takács Beatrix a
Beáta,
bíróság
elnökhelyettese
dr. Kardos
Dóra
Fógelné dr. Vankó arányos ügyelosztás
Kinga,
a
bíróság
elnöke

kedd,
csütörtök

II.

23

Hatvani Járásbíróság

ügyelosztási rendje 2016. évre
A
tanács
száma

A tanácsvezető
bíró
neve

1.

Dr. Tóth István

2.

Dr. Csákány
Boglárka

3.

Dr. Gulyás
István

4.

Dr. Petrovits
Gergely

5.

Dr. Nádas
Katalin
elnök

6.

Dr.PappCsertyaszki
Melinda
bírósági titkár

Helyettes

Ügyek
elosztására
jogosult
bírósági
vezető

Az ügyek elosztásának
módja

polgári,
gazdasági,
polgári peren kívüli

Dr. Csákány
Boglárka
Dr. Gulyás István

elnök

polgári,
gazdasági ,
polgári peren kívüli

Dr. Gulyás István
Dr. Tóth István

Ügycsoportok

polgári, gazdasági,
kiemelt
jelentőségű
ügyek
polgári peren kívüli
büntető,
büntető peren kívüli
,
szabálysértési
büntető,
kiemelt
jelentőségű ügyek
büntető peren kívüli
büntető
peren kívüli,
szabálysértési,
végrehajtási

Tárgyalási
napok

Tárgyaló
terem

ügyminőség,
munkaigényesség,
arányosság

kedd,csütörtök

fszt. I.

elnök

ügyminőség,
munkaigényesség,
arányosság

kedd,
csütörtök

fszt. II.

Dr. Tóth István
Dr. Csákány
Boglárka

elnök

ügyminőség,
munkaigényesség,
arányosság

hétfő,szerda

fszt. II.

Dr. Nádas Katalin

elnök

páros-páratlan,
munkaigényesség

hétfő,szerda

fszt. III.

Dr. Petrovits
Gergely

elnök

páros-páratlan,
munkaigényesség

kedd,csütörtök

fszt. III.

Dr. Nádas Katalin

elnök

munkaigényesség,
arányosság

hétfő,szerda

fszt. I.
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Hevesi Járásbíróság

ügyelosztási rendje 2016. évre
A
A tanács
tanács összetétele/ a bíró
száma
neve

Ügycsoportok

Helyettes

Ügyek elosztására
jogosult bírósági
vezető

Az ügyek
elosztásának
módja

Tárgyalási
napok

Tárgyalóterem

munkaigényesség
és leterheltség
szerint
ügycsoportonként
munkaigényesség
szerint

kedd,
csütörtök

4.

hétfő, szerda

5.

3.B.

Dr. Egri Zoltán

büntető

Dr. Kutas Réka

járásbíróság elnöke

2.P.

Bodnárné dr.
Wajand Zsuzsanna

gazdasági, kötelmi
peren kívüli
polgári ügyek

Dr. Molnár
Attila

járásbíróság elnöke

4. B.

Dr. Kutas Réka

egyszerűbb megítélésű
fk-ás és büntető ügyek,
magánvádas ügyek

Dr. Egri Zoltán

járásbíróság elnöke

munkaigényesség
és leterheltség
szerint

hétfő, szerda

4.

1.P.

Dr. Molnár Attila

ügycsoportonként
munkaigényesség
szerint
munkaigényesség
szerint

kedd,
csütörtök

5.

Gömöriné dr. Fehér
Zsuzsanna
egyes bíró
hatáskörében eljáró
bírósági titkár

Bodnárné dr.
Wajand
Zsuzsanna
Dr. Kutas Réka

járásbíróság elnöke

5.B.

Csjt. tul.,jogi birt. háb.
peren kívüli
polgári ügyek
A Hevesi Járásbíróság
hatáskörében maradt
valamennyi
szabálysértési ügy, a
tárgyalás mellőzésével
elbírálható büntető
ügyek,magánvádas büntető
ügyekben a személyes
meghallgatások, titkári
hatáskörbe tartozó
végrehajtási ügyek

havi négy nap

10.

járásbíróság elnöke

25

Füzesabonyi Járásbíróság
ügyelosztási rendje 2016. évre
A
tanács
száma

A tanács
összetétele /
bíró neve

Ügycsoportok

Helyettes

Ügyek elosztására
jogosult bírósági
vezető

Az ügyek
elosztásána
k módja

2.P.

Petőné dr.
Bodai Mária
tárgyaló elnök

családjog, tulajdonjog, öröklési
jog,
kötelmi jog, gazdasági perek
kiemelt jelentőségű ügyek

dr. Nagyné dr.
Sipos Szilvia

járásbíróság elnöke

elnök általi
szignálás

3.P.

dr. Nagyné dr.
Sipos Szilvia
bíró

családjog, tulajdonjog, öröklési
jog,
kötelmi jog, gazdasági perek
névjegyékkel kapcsolatos
felülvizsgálati ügyek

Petőné dr.
Bodai Mária

járásbíróság elnöke

elnök általi
szignálás

kedd,
csütörtök

Fsz. 1.

4.B.

Dr. Kántor
István Zoltán
bíró

büntető ügyszak általános,
valamennyi ügycsoportra
kiterjedően, szabálysértési
ügyek,
nyomozási bírói kijelölés

Nagyné dr. Gál
Mónika

járásbíróság elnöke

elnök általi
szignálás

kedd,
csütörtök

Fsz. 2.

2.B.

Nagyné
dr. Gál Mónika
bíró

büntető ügyszak általános,
valamennyi ügycsoportra
kiterjedően, szabálysértési
ügyek,
nyomozási bírói kijelölés
helyettesítésre
kiemelt jelentőségű ügyek

Dr. Kántor
István Zoltán

járásbíróság elnöke

elnök általi
szignálás

5.Pk.
5.Sze.
5.Szk.
5.Szpá

dr.
KovácsPribéli
Gyöngyi
bírósági titkár

szabálysértési kifogás,
elzárásra történő
átváltoztatás, elzárással is
sújtható szabálysértési ügyek

Patakiné Sári
Judit
bírósági
ügyintéző

járásbíróság elnöke

elnök általi
szignálás

Tárgyalási
napok

Tárgyalóterem

hétfő, szerda Fsz. 1.

hétfő, szerda Fsz. 2.

- hétfőtőlcsütörtökig
- pénteken

Fsz.
1.,2.

26
.
Vh.

7.Pk.
7.Sze.
7.Szk.
7.Szpá
.
Vh.

elbírálása, büntető ügyekben
megkeresett bíróság útján
tanúmeghallgatásra irányuló
kérelem, peren kívüli ügyek,
végrehajtási ügyekben titkárra
háruló feladatok, panasznap
tartása

dr.
Kóródi
Krisztina
bírósági titkár

szabálysértési kifogás,
elzárásra történő
átváltoztatás, elzárással is
sújtható szabálysértési ügyek
elbírálása, büntető ügyekben
megkeresett bíróság útján
tanúmeghallgatásra irányuló
kérelem, peren kívüli ügyek,
végrehajtási ügyekben titkárra
háruló feladatok,
panasznap tartása

(panasznap
tartása)

Patakiné Sári
Judit bírósági
ügyintéző
(panasznap
tartása)

panasznapot
tart
(kirendelés
esetén a
Füzesabonyi
Járásbíróság
on munkát
nem végez)
- hétfőtől –
csütörtökig
- pénteken
panasznapot
tart
(kirendelés
esetén a
Füzesabonyi
Járásbíróság
on munkát
nem végez)

Fsz.
1.,2.
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Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
ügyelosztási rendje 2016 évre

A tanács
A tanács
száma összetétele/a
bíró neve

Ügycsoportok

4

Dr.Szilákné
Dr.Fülöp Csilla

munkaügy, tb.

6

Dr.Paulik
Andrea

munkaügy, tb.

7

Dr.Ádámné Dr munkaügy, tb. eseti
Szilágyi Eszter
jelleggel
közigazgatás

8

Dr Utassyné Dr
Holtzer Éva

9

Dr Beniczkyné közigazgatási ügy
Dr Kelemen
Gyöngyi

Helyettes

Ügyek
elosztására
jogosult bírósági
vezető

Az ügyek
elosztásának
módja

Dr.Paulik Andrea Dr.Szilákné Dr.Fülöp ügy tárgya, súlya és a
Csilla
bírák leterheltsége
szerint

Tárgyalási
napok

Tárgyalóterem

szerda-péntek

106

Dr.Szilákné
Dr.Fülöp Csilla

Dr.Szilákné Dr.Fülöp ügy tárgya, súlya és a
Csilla
bírák leterheltsége
szerint

kedd-csütörtök

106

Dr Szilákné Dr
Fülöp Csilla

Dr Szilákné Dr Fülöp az ügy tárgya, súlya és
Csilla
a bírák leterheltsége
szerint

kedd-péntek

26

közigazgatási ügy Dr Beniczkyné Dr Dr Szilákné Dr Fülöp az ügy tárgya, súlya és hétfő- csütörtök
Kelemen Gyöngyi
Csilla
a bírák leterheltsége
szerint
Dr Utassyné Dr Dr Szilákné Dr Fülöp
Holtzer Éva
Csilla

az ügyek tárgya,
súlya és a bírák
leterheltsége szerint

hétfő-szerda
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