
 

Az Egri Törvényszék Büntető Ügyszakának 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyelosztási rendjének tervezete 

2018. július 01-től 

(a módosítások aláhúzással, a törölt részek áthúzással jelölve) 

2018. év január 01. – 2018. év december 31.  

 

IV. 

 

I.) A büntető kollégiumhoz – figyelemmel a 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás 77. § (1) bekezdés 

a) és b.) pontjára – az alábbi ügycsoportok tartoznak: 

 

1) Büntetőügyek 

 

B. – elsőfokú büntetőügy 

Bf. – fellebbezett büntetőügy 

Fk. – fiatalkorú büntetőügye 

Fkf. – fiatalkorú fellebbezett büntetőügye 

Bpk. – büntető nemperes ügy 

Bpkf. – fellebbezett büntető nemperes ügy 

Beüf. – fellebbezett büntető nemperes ügy 

Bkk. – bíróság kijelölése 

Bpi. – perújítási indítvány 

Bny. – nyomozási bírói ügy 

Bnyf. – fellebbezett nyomozási bírói ügy 

Bel. – egy éven túli előzetes letartóztatás miatt felterjesztett ügy 

R. – bírósági mentesítés iránti ügy 

Irf. – idegenrendészeti fellebbezett ügy 

Rf. – bírósági mentesítés iránti fellebbezett ügy 

Bsf. – semmisségi ügy 

Ntf. – népfelkelési ügy 

Beü. – egyéb (vegyes) ügy 

Bkif. – felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

 

2) Szabálysértési ügyek 

 

Szef. – szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügy 

Szkk. – bíróság kijelölése szabálysértési ügyben 

 

3) Büntetés-végrehajtási ügyek 

 

Szv. – a szabadságvesztéssel, ideértve a közérdekű munka és a pénzbüntetés (pénzmellékbüntetés) 

helyébe lépő szabadságvesztést is, elzárással kapcsolatos büntetés-végrehajtási ügyek 

F. – a feltételes szabadsággal, a pártfogó felügyelettel, a javítóintézeti ideiglenes elbocsátással, a 

reintegrációs őrizettel kapcsolatos büntetés-végrehajtási ügyek 

Bv. – a törvény által a büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe utalt további büntetés-végrehajtási 

ügyek 

 

Az ügyelosztási rendben az ügycsoportok szerinti ügybeosztás az ügyforgalmi adatok és az egyenlő 

munkateher biztosítása alapján történik. 



A büntető ügyszakban két három fellebbviteli tanács és büntetés-végrehajtási csoport működik, első 

fokon a törvényszék elnökhelyettesén kívül minden bíró eljárhat. 

 

A Be. XXVIII/A. Fejezetében meghatározott kiemelt jelentőségű ügyekben eljárhatnak az 1., 3., 5., 

6., 7., 10., 11., 12., 13. és 14. tanácsok. 

A gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmény miatt induló büntetőügyekben kijelölt 

tanácsokat az Ügyelosztási rend 1/B. melléklete tartalmazza. 

 

 

V. 

Az ügykiosztás rendje 

 

 

V.1. Az ügykiosztásra jogosultak 

 

A büntetőügyek kiosztására a Büntető Kollégium vezetője jogosult. A Egri Törvényszék büntető 

kollégiumvezetőjének akadályoztatása esetén az adott ügyszakban a leghosszabb bírói szolgálati 

idővel rendelkező bíró a kollégiumvezető által kijelölt törvényszéki tanácselnök jogosult az ügyek 

kiosztására. Büntetés-végrehajtási ügyekben a kollégiumvezető akadályoztatása esetén a 

kollégiumvezető helyettesítésére jogosult törvényszéki bíró tanácselnök jogosult az ügyek 

kiosztására. 

 

V.3. Az ügykiosztás módszerei 

 

Az ügykiosztás alapja az érkezési sorrend. Az ügyek tanácsra történő kiosztása 

ügycsoportonként, a soron következő ügyszám és a tanácsok számozásának sorrendje szerint 

történik.  

 

Büntető ügyszak 

 

Büntető ügyszakban az érkezési sorrend szerinti ügykiosztás során az ügykiosztásra jogosult 

minden esetben figyelemmel van az ügy perjogi sajátosságaira (például: bírák kizárása). Ezért 

fellebbezett büntetőügyben és fiatalkorú fellebbezett büntetőügyében az Egri Járásbíróság elsőfokú 

eljárása esetén elsősorban a 2.Bf. tanács, a többi (Füzesabonyi, Gyöngyösi, Hatvani és Hevesi) 

Járásbíróság elsőfokú eljárása esetén elsősorban a 4.Bf. tanács jár el. A szabálysértési elzárással is 

sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügyben, szabálysértési perújítási fellebbezett ügyben és a 

bíróság kijelölése szabálysértési ügyben elsősorban a 3.Bf. tanács jár el. 

 

A törvényszéki elsőfokú ügyeket tárgyaló bírákhoz kiosztható ügycsoportok: 

 

B. – törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú büntetőügyek 

Fk. – fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó büntetőügyei 

Bpk. – büntető nemperes ügyek 

R. – bírósági mentesítés iránti ügyek 

Bny. – nyomozási bírói ügyek közül azon ügyek, melyek vádemelést követően járásbírósági 

elsőfokú hatáskörbe tartoznak. 

 

 

 

 

 



A törvényszéki másodfokú ügyeket tárgyaló tanácsokhoz, illetve bírákhoz kiosztható ügyek: 

a./ büntetőügyek 

Bf. – fellebbezett büntetőügyek  

Fkf. – fiatalkorúak fellebbezett büntetőügye 

Bpkf. – fellebbezett büntető nemperes ügy 

Beüf. – fellebbezett büntető nemperes ügy 

Bkk. – bíróság kijelölése 

Bpi. – perújítási indítvány 

Bnyf. – fellebbezett nyomozási bírói ügy 

Bel. – egy éven túli előzetes letartóztatás miatt felterjesztett ügy 

Rf. – bírósági mentesítés iránti fellebbezett ügy 

Irf. – idegenrendészeti fellebbezett ügy 

Bsf. – semmisségi ügy 

Ntf. - népfelkelési ügy 

b./ szabálysértési ügyek 

Szef. - elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügy 

Szkk. - bíróság kijelölése 

 

A büntető ügyszakba beosztott, önálló hatáskörben eljáró bírósági titkárok az alábbi 

ügycsoportokban járhatnak el: 

 

- a Bv. törvényben meghatározott, meghallgatást nem igénylő büntetés-végrehajtási ügyekben. 

 

A büntető ügyszakba beosztott bírósági ügyintéző önállóan egyik ügycsoportban sem jár el, 

büntetőügyekben, szabálysértési ügyekben, illetve büntetés-végrehajtási ügyekben az 56/2008. (III. 

26.) Kormányrendeletben meghatározott feladatokat láthatja el. 

 

V.4. Eltérés az ügykiosztás általános rendjétől 

 

Büntető ügyszak 

 

5.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest 

 

5.4.1.1. Nemzetközi büntetőjogi tárgyú nemperes elsőfokú ügyben az elsőfokú tanácsok 

közül az 1. tanács jár el (helyetteseként az 5. tanács). 

 

5.4.2. Perjogi helyzethez képest 
 

5.4.2.1. Bíró kizárása esetén az ügyet az ügykiosztásra jogosult arra osztja ki, aki az 

ügykiosztás technikája alapján azt az ügyet, mint soron következőt kapta volna. 

5.4.2.2. Amennyiben egyesítés, illetve együttes elbírálás ezt indokolja, az ügyet az 

ügykiosztásra jogosult arra osztja ki, akinél a célszerűségi szempontok jelentkeznek. 

 

5.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett 

 

5.4.3.1. Ügyhátralék feldolgozása miatt az ügyet az ügykiosztásra jogosult az ügykiosztás 

technikája szerint azok között osztja ki, akiket az ügyhátralék feldolgozására kijelöltek.  

5.4.3.2. Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése, a másodfokú 

felülbírálatok számának kiegyenlítése miatt az ügyet – függetlenül annak jellegétől – az 

ügykiosztásra jogosult azok között osztja ki, akiknél az érkezés tartósan alacsonyabb értéket 

mutat. 



5.4.4. Egyéb körülményekhez képest 
 

5.4.4.1. Az ítélkezési szünet tartama alatt érkezett ügyet az ügykiosztásra jogosult az 

ügykiosztás technikája szerint azok között osztja ki, akik a szóban forgó időszakban 

ügyeletet látnak el ideértve az ügyeletet ellátó civilisztikai ügyszakba beosztott bírókat is. 

5.4.4.2. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt az ügyet az ügykiosztásra jogosult az 

ügykiosztás technikája szerint azok között osztja ki, akik annak elintézésére jogosultak.  

5.4.4.3. Az ügynek előzményében egy másik üggyel való szoros összefüggése miatt az ügyet 

az ügykiosztásra jogosult arra osztja ki, akinek az ügyével a szoros összefüggés fennáll. 

5.4.4.4. Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt az ügyet az ügykiosztásra jogosult 

az ügykiosztás technikája szerint azok között osztja ki, akik annak elintézésére jogosultak. 

 

Az Egri Törvényszék Büntető Kollégiuma vonatkozásában az ügykiosztásra jogosult az 

ügykiosztásnak a bírák (tanácsok) és bírósági titkárok közötti munkateher jelentős eltérését 

eredményező hatását negyedévenként megvizsgálja. 

 

V.5. Eljárás különösen munkaigényes ügy kiosztása esetén 

 

Büntető ügyszakban az általános szabályok szerint történik a kiosztás.  

 

V.6. Az átosztás rendje 

 

Büntető ügyszak 

 

Az átosztás esetei büntető ügyszakban: 

 

a.) Bíró kizárása esetén az ügyet az ügykiosztásra jogosult arra osztja át, aki az ügykiosztás 

technikája alapján azt az ügyet, mint soron következőt kapta volna. 

b.) Bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt az ügyet az ügykiosztásra jogosult az 

ügykiosztás technikája szerint azok között osztja át, akik annak elintézésére jogosultak.  

c.) Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt az ügyet az ügykiosztásra jogosult az 

ügykiosztás technikája szerint azok között osztja át, akik annak elintézésére jogosultak. 

 

5.6.2. Eljárás ügy átosztásakor 
 

a.) Az Egri Törvényszék Büntető Kollégiuma vonatkozásában az érintett bíró a rá kiosztott 

ügy esetében az átosztás alapjául szolgáló okot az ügykiosztásra jogosult felé 

haladéktalanul bejelenti, és az ügyet az irodában bemutatja. Az ügykiosztásra jogosult 

intézkedik az ügy másik tanácsra történő azonnali átosztása iránt. 

b.)  Halasztás 

Amennyiben az ügyben az 5.4.1. pontokban megjelölt valamelyik ok miatt az eljáró bíró 

nem tud tárgyalni, a kitűzött tárgyalást a bíró helyetteseként kijelölt  bíró halasztja.  

c.) Az ügyfél tájékoztatása 

 Az ügy átosztásáról az átosztásra figyelemmel eljáró bíró tájékoztatja az ügyfelet.  

 

V.7. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere 

 

Büntető ügyszak 

 

Az Egri Törvényszék Büntető Kollégiumában dolgozó vezetők (elnökhelyettes és büntető 

kollégiumvezető) közül az elnökhelyettes (8. tanács) büntetés-végrehajtási ügyben, valamint 

fellebbezett büntetőügyben és fiatalkorú fellebbezett büntetőügyében a tanács tagjaként jár el. A 



büntető kollégiumvezető (5. tanács) elsősorban elsőfokú büntetőügyben és fiatalkorú 

büntetőügyében, valamint fellebbezett büntetőügyben és fiatalkorú fellebbezett büntetőügyében a 

tanács elnökeként vagy a tanács tagjaként jár el, továbbá a szabálysértési elzárással is sújtható 

szabálysértés miatti fellebbezett ügyben, szabálysértési perújítási fellebbezett ügyben és a bíróság 

kijelölése szabálysértési ügyben a másodfokú tanácsban a tanács elnökeként és előadó bíróként jár 

el. 

 

V.8. A helyettesítés rendje 

 

Büntető ügyszak 

Elsőfokú ügyek esetében a bíró helyettesítésére nincs lehetőség, az ügy átosztására kerül sor. 

A másodfokú fellebbviteli tanács valamely tagjának akadályoztatása esetén a tanácsba beosztott 

bírák közül az ügyben az a bíró jár el, akit a tanács elnöke – az egyenletes munkateher biztosítására 

figyelemmel – az adott ügyben való eljárásra kijelöl, és a bíró az ügyben eljárhat, nem kizárt. 

 

V.9. Az ügyelosztási rend mellékletei 

 

Az ügyelosztási rend mellékletei – azok időbeli hatálya meghatározásával és a bírónak az 

ügykiosztáskor figyelembe vehető leterheltségi mutatójával – tartalmazzák, hogy melyik bíró 

milyen ügyeket intéz. 

 

1/B. számú melléklet a beosztott bírók által intézett elsőfokú büntetőügyek 

2/B. számú melléklet a kirendelt bírók által intézett elsőfokú büntetőügyek 

3/B. számú melléklet a beosztott és kirendelt bírók által intézett másodfokú büntetőügyek 

4/B. számú melléklet a beosztott titkárok által intézett büntetőügyek 

 

1/B. melléklet: A beosztott bírók által intézett elsőfokú büntetőügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. év július 01. – 2018. év december 31. 

 

Tanács-

szám 

Név Intézett ügycsoportok 

1. Dr. Fecz József - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

- egy éven túli előzetes letartóztatás (házi őrizet) 

miatt felterjesztett ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy (elsősorban nemzetközi 

büntetőjogi tárgyú ügy), 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek ügye, a feltételes szabadságra 

bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének ügye és egyéb 

büntetés-végrehajtási ügy 

3. Dr. Kósa Judit - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

- egy éven túli előzetes letartóztatás (házi őrizet) 

miatt felterjesztett ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek ügye, a feltételes szabadságra 

bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének ügye és egyéb 



büntetés-végrehajtási ügy 

5. Dr. Schmidt Péter - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

bírósági mentesítés iránti ügy, 

- egy éven túli előzetes letartóztatás (házi őrizet) 

miatt felterjesztett ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy (elsősorban nemzetközi 

büntetőjogi tárgyú ügy), 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek ügye, a feltételes szabadságra 

bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének ügye és egyéb 

büntetés-végrehajtási ügy 

6. Dr. Vitai Erzsébet - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

bírósági mentesítés iránti ügy, 

- egy éven túli előzetes letartóztatás (házi őrizet) 

miatt felterjesztett ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek ügye, a feltételes szabadságra 

bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének ügye és egyéb 

büntetés-végrehajtási ügy 

7. Dr. Szabó Beáta* - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

bírósági mentesítés iránti ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek ügye, a feltételes szabadságra 

bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének ügye és egyéb 

büntetés-végrehajtási ügy 

8. Dr. Hajdúné Dr. Ruzsics Gabriella 

Erzsébet 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek ügye, a feltételes szabadságra 

bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének ügye és egyéb 

büntetés-végrehajtási ügy 

10. Dr. Kelemenné Dr. Rácz Katalin - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

- egy éven túli előzetes letartóztatás (házi őrizet) 

miatt felterjesztett ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek ügye, a feltételes szabadságra 

bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének ügye és egyéb 

büntetés-végrehajtási ügy 

11. Dr. Jávori Tünde - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

bírósági mentesítés iránti ügy, 

- egy éven túli előzetes letartóztatás (házi őrizet) 

miatt felterjesztett ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 



- szabadságvesztés végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek ügye, a feltételes szabadságra 

bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének ügye és egyéb 

büntetés-végrehajtási ügy 

13. Dr. Kovács Krisztina - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

bírósági mentesítés iránti ügy, 

- egy éven túli előzetes letartóztatás (házi őrizet) 

miatt felterjesztett ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek ügye, a feltételes szabadságra 

bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének ügye és egyéb 

büntetés-végrehajtási ügy 

14. Dr. Gidó Tünde - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

- egy éven túli előzetes letartóztatás (házi őrizet) 

miatt felterjesztett ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek ügye, a feltételes szabadságra 

bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének ügye és egyéb 

büntetés-végrehajtási ügy 

18. Dr. Kósa Judit - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek ügye, a feltételes szabadságra 

bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének ügye és egyéb 

büntetés-végrehajtási ügy 

 

A gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmény miatt induló törvényszéki elsőfokú 

büntetőügyekben a tanács egyik tagja Szabóné Dr. Kormos Edit, vagy Dr. Potos Judit, az Egri 

Törvényszék polgári ügyszakának kijelölt bírái. Akadályoztatásuk esetén a tanács egyik tagja az 

Egri Törvényszék civilisztikai ügyszakba beosztott bírája. 

 

2/B. melléklet: A kirendelt bírók által intézett elsőfokú büntetőügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. év július 01. – 2018. év december 31. 

 

Tanács-

szám 

Név Kirendelés a 

törvényszékre 

Intézett ügycsoportok 

Honnan Időtar-

tam 

7. Dr. Szabó Beáta* Gyön-

gyösi 

Járás-

bíróság 

egy év - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye,  

- egy éven túli előzetes letartóztatás 

(házi őrizet) miatt felterjesztett ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy 



12. Dr. Matisz Natália Debre-

ceni 

Járásbí-

róság 

hat 

hónap 

egy év 

- elsőfokú büntetőügy, 

egyéb (vegyes) ügy 

15. Dr. Malinóczki Krisztina 

 

 

 

Nyikesné Dr. Lázár Erzsébet 

Egri 

Járásbí-

róság 

 

Egri 

Járásbí-

róság 

hat 

hónap 

 

 

hat 

hónap 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy, 

közérdekű munkára ítéltek ügye, a 

feltételes szabadságra bocsátás és a 

feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének 

ügye és egyéb 

büntetés-végrehajtási ügy 

 

3/B. melléklet: A beosztott és kirendelt bírók által intézett másodfokú büntetőügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. év július 01. – 2018. év december 31. 

 

Tanács-

szám 

Név Kirendelés a  

törvényszék- 

re 

Intézett ügycsoportok 

Honnan Idő-

tar- 

tam 

2.Bf. Tanácselnökök: 

Dr. Kelemenné Dr. 

Rácz Katalin, 

Dr. Gidó Tünde,  

Dr. Schmidt Péter, 

Dr. Kósa Judit, 

Dr. Vitai Erzsébet, 

Dr. Hajdúné Dr. 

Ruzsics Gabriella 

Erzsébet, vagy  

Dr. Jávori Tünde 

 

 

Bírók: 

Dr. Gidó Tünde,  

Dr. Fecz József, 

Dr. Kelemenné Dr. 

Rácz Katalin, 

Dr. Schmidt Péter, 

Dr. Kósa Judit, 

Dr. Vitai Erzsébet, 

Dr. Jávori Tünde, 

Dr. Hajdúné Dr. 

Ruzsics Gabriella 

Erzsébet, 

Dr. Kovács Krisztina 

 

Dr. Szabó Beáta* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyöngyösi 

Járásbíróság 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egy év 

 

- fellebbezett büntetőügy, fiatalkorú 

fellebbezett büntetőügye, 

- fellebbezett büntető nemperes ügy, 

- bíróságok kijelölése, perújítási 

indítvány, bírósági mentesítés iránti 

fellebbezett ügy, felterjesztett 

kifogás az eljárás elhúzódása miatt, 

- fellebbezett nyomozási bírói ügy, 

- a szabálysértési elzárással is 

sújtható szabálysértés miatti 

fellebbezett ügy, szabálysértési 

perújítási fellebbezett ügy, bíróság 

kijelölése szabálysértési ügyben, 

- fellebbezett szabadságvesztés 

végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek fellebbezett ügye, a 

feltételes szabadságra bocsátás és a 

feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének 

fellebbezett ügye és egyéb 

fellebbezett büntetés-végrehajtási 

ügy 



 

Dr. Malinóczki 

Krisztina 

Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet 

 

Egri Járásbíróság 

 

Egri Járásbíróság 

 

hat 

hónap 

hat 

hónap 

3.Bf. Tanácselnökök: 

Dr. Schmidt Péter, 

Dr. Vitai Erzsébet, 

Dr. Hajdúné Dr. 

Ruzsics Gabriella 

Erzsébet vagy 

Dr. Jávori Tünde, 

 

Bírók: 

Dr. Schmidt Péter, 

Dr. Vitai Erzsébet, 

Dr. Jávori Tünde, 

Dr. Hajdúné Dr. 

Ruzsics Gabriella 

Erzsébet, 

Dr. Kovács Krisztina 

 

Dr. Szabó Beáta* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fellebbezett büntetőügy, fiatalkorú 

fellebbezett büntetőügye, 

- fellebbezett büntető nemperes ügy, 

- bíróságok kijelölése, perújítási 

indítvány, bírósági mentesítés iránti 

fellebbezett ügy, felterjesztett 

kifogás az eljárás elhúzódása miatt, 

- fellebbezett nyomozási bírói ügy, 

- a szabálysértési elzárással is 

sújtható szabálysértés miatti 

fellebbezett ügy, szabálysértési 

perújítási fellebbezett ügy, bíróság 

kijelölése szabálysértési ügyben, 

- fellebbezett szabadságvesztés 

végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek fellebbezett ügye, a 

feltételes szabadságra bocsátás és a 

feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének 

fellebbezett ügye, egyéb fellebbezett 

büntetés-végrehajtási ügy 

4.Bf. Tanácselnökök: 

Dr. Fecz József, 

Dr. Schmidt Péter, 

Dr. Kósa Judit, 

Dr. Vitai Erzsébet, 

Dr. Hajdúné Dr. 

Ruzsics Gabriella 

Erzsébet 

 vagy 

Dr. Jávori Tünde 

 

Bírók: 

Dr. Fecz József, 

Dr. Kelemenné Dr. 

Rácz Katalin, 

Dr. Gidó Tünde,  

Dr. Schmidt Péter, 

Dr. Kósa Judit, 

Dr. Vitai Erzsébet, 

Dr. Jávori Tünde, 

Dr. Hajdúné Dr. 

Ruzsics Gabriella 

Erzsébet, 

Dr. Kovács Krisztina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fellebbezett büntetőügy, fiatalkorú 

fellebbezett büntetőügye, 

- fellebbezett büntető nemperes ügy, 

- bíróságok kijelölése, perújítási 

indítvány, bírósági mentesítés iránti 

fellebbezett ügy, felterjesztett 

kifogás az eljárás elhúzódása miatt, 

- fellebbezett nyomozási bírói ügy, 

- a szabálysértési elzárással is 

sújtható szabálysértés miatti 

fellebbezett ügy, szabálysértési 

perújítási fellebbezett ügy, bíróság 

kijelölése szabálysértési ügyben, 

- fellebbezett szabadságvesztés 

végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek fellebbezett ügye, a 

feltételes szabadságra bocsátás és a 

feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének 

fellebbezett ügye, egyéb fellebbezett 

büntetés-végrehajtási ügy 



Dr. Szabó Beáta* 

 

 

Dr. Malinóczki 

Krisztina 

Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet 

Gyöngyösi 

Járásbíróság 

 

Egri Járásbíróság 

 

Egri Járásbíróság 

egy év 

 

 

hat 

hónap 

hat 

hónap 

 

Megjegyzés: Az Alkotmánybíróság 21/2016. (XI. 30.) számú, 2016. november 28-i határozatára 

figyelemmel, amennyiben a Bf. tanács tagjai kizárása miatt nem állítható fel teljes tanács, a 

büntetőügyekben másodfokon eljáró tanácsnak civilisztikai ügyszakba beosztott bíró tagja is lehet. 

 

A *-gal jelölt módosítások hatályba lépésének időpontja 2018. június hó 15. napja.  

 

4/B. melléklet: A beosztott titkárok által intézett büntetőügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. év január 01. – 2018. év december 31. 

 

Tanács-

szám 

Név Intézett ügycsoportok 

9. Dr. Puskás Csilla  

bírósági titkár 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek ügye, a feltételes szabadságra 

bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének ügye és egyéb  

büntetés-végrehajtási ügy közül a Bv. törvényben 

meghatározott, meghallgatást nem igénylő büntetés-

végrehajtási ügyek 

- igazgatási feladatok ellátásában közreműködés 

17. Dr. Magos Andrea  

bírósági titkár 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy, közérdekű 

munkára ítéltek ügye, a feltételes szabadságra 

bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak 

pártfogó felügyelete elrendelésének ügye és egyéb  

büntetés-végrehajtási ügy közül a Bv. törvényben 

meghatározott, meghallgatást nem igénylő büntetés-

végrehajtási ügyek 

 


