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AZ EGRI TÖRVÉNYSZÉK 

ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 

2017. 

 

 

Az Egri Törvényszék ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban Bszi.) 9. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a 

6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 115. § (1) bekezdésében meghatározott elvekre - a Bírói 

Tanács és a kollégiumok véleményének ismeretében a 2017. évre vonatkozóan, mint az Egri 

Törvényszék elnöke, az alábbiak szerint határozom meg: 

 

I. 

Jogszabályi háttér 
 

A Bszi. 8. § (1) bekezdése értelmében senki nem vonható el törvényes bírájától. 

 

A Bszi. 8. § (2) bekezdése szerint a törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási 

rend alapján kijelölt bíró. 

 

II. 

Az ügyelosztási rend tartalma 
 

Az ügyelosztási rend tartalmazza az általa meghatározott időtartam alatt a Törvényszéken 

működő tanácsok számát, összetételét, a tanácsok, bírák, titkárok és vezetők által intézett 

ügycsoportokat, az eljárás rendjét akadályoztatás esetén, az ügyelosztásra jogosult 

meghatározását és az ügyelosztás módját. 

 

 

III. 

Alapfogalmak 
 

Ügyszak: Az ügyelosztási rend szempontjából ügyszak a büntető és a civilisztikai ügyszak, 

mely utóbbi magában foglalja a polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi ügyszakot is. 

 

Ügycsoport: 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (Büsz.) 2. § 18. pontja szerint a bírósági ügyek 

tárgyuk, valamint az alkalmazandó anyagi és eljárási szabályok azonossága, különbözősége 

vagy specialitása szerinti csoportosítása. 

 

Ügybeosztás: [az egyes tanácsok milyen ügycsoportokba tartozó ügyekben járhatnak el] 

6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 114. § (1) bekezdése értelmében annak meghatározása, hogy a 

tanácsok mely ügyekben járhatnak el. 

2017. január 26-án a Bírói 

Tanács jóváhagyta. 
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Ügykiosztás: [az ügyek elosztásának módja az azonos ügycsoportban eljáró tanácsok között] 

6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 114. § (1) bekezdése értelmében annak meghatározása, hogy 

az ügyek kiosztása milyen szabályok szem előtt tartásával történik 

 

Helyettesítés: a tanács tagjainak váratlan akadályoztatása esetén követendő eljárás. 

 

IV. 

 

A Egri Törvényszéken büntető és polgári- gazdasági- közigazgatási-munkaügyi kollégium 

működik.(civilisztikai ügyszak) 

 

 

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

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

 

 

1) Büntető ügyek 

 

B. - elsőfokú büntetőügyek 

Bf. – fellebbezett büntetőügy. 

Fk. fiatalkorú büntetőügye 

Fkf. – fiatalkorúak 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 ügyek 

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.- elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügy 

Szkk. - bíróság kijelölése 

 

 

3) Büntetés-végrehajtási ügyek 
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Szv. - a szabadságvesztéssel, ideértve a közérdekű munka és a pénzbüntetés 

(pénzmellékbüntetés) helyébe lépő szabadságvesztéssel, elzárással kapcsolatos büntetés-

végrehajtási ügyek 

F. - a feltételes szabadsággal, 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 

 

 

II.) A Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi kollégiumhoz az alábbi 

ügycsoportok tartoznak figyelemmel a 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás szabályaira: 

 

1) A 77. § (1) bekezdés c.) pontja szerinti polgári ügyek: 

 

P. - elsőfokú polgári peres ügy 

Pf. - fellebbezett polgári peres ügy 

Pk. - polgári nemperes ügy 

Pkm. - bírósági közvetítői ügy (mediáció) 

Pkf. - fellebbezett polgári nemperes ügy 

Pkk. -  bíróság kijelölése 

Pv. -egyéb (vegyes) ügy 

Pkif. - felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt, 

 

 

   2) A 131.§-a szerinti cégügyek: 
 

Cg. - cégbejegyzési és névfoglalási ügy, 

Cgf. - fellebbezett cégbejegyzési ügy, 

Cgt. - cégtörvényességi ügy, ideértve a különleges törvényességi felügyeleti eljárást is, 

Cgtf. - fellebbezett cégtörvényességi ügy, ideértve a különleges törvényességi felügyeleti 

eljárást is, 

Vgk. - végelszámolási kifogás, 

Vgkf. - fellebbezett végelszámolási kifogás, 

Cgpk. - egyéb cégügy, 

Kt. - kényszertörlés, 

Ktf. - fellebbezett kényszertörlés, 

Ckk. - bíróság kijelölése, 

Cfv. - felülvizsgálati ügy, 

Ckif. - felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt, 

Tpk. - jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő 

nemperes ügy, 

Tpkf. - jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő 

fellebbezett nemperes ügy. 

 

 

 

 

3) A 143.§ szerinti gazdasági ügyek: 
 

Fpk. - felszámolási nemperes ügy, 
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Fpkh. - felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői igény és kifogás, 

Cspk. - csődeljárási nemperes ügy, 

Cspkh. -  csődeljárási nemperes ügyben kifogás, 

Apk. -  a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy, 

Apkh. - a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján indult 

ügyben kifogás, 

Vpk. - vagyonrendezési nemperes ügy, 

Vpkh. - vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás, 

Tpk.- felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet javára 

bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy, 

G. -gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye, 

Gpk. -gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes ügye, 

Gf. - gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett peres ügye, 

Gpkf. - gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett nemperes ügye, 

Gkif. - felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt, 

Gkk. -bíróság kijelölése, 

 

 

4) Munkaügyi és közigazgatási ügyek  

 

a) a 77.§ (1) bekezdés d.) pontja szerinti munkaügyi ügyek  

 

 

Mf. - fellebbezett munkaügyi peres ügy 

Mpf. - fellebbezett munkaügyi nemperes ügy 

Mkk. - bíróság kijelölése 

Mkif. -  felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt, 

 

 

b) a 77.§ (1) bekezdés e.) pontja szerinti közigazgatási ügyek: 

 

Kf. - fellebbezett közigazgatási peres ügy 

Kpf. -  fellebbezett közigazgatási nemperes ügy 

Kkk. - bíróság kijelölése 

Kökif. - felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

 

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

egyenlő munkateher biztosítása alapján történik. 

A büntető ügyszakban 2 fellebbviteli tanács és büntetés-végrehajtási csoport működik, 

elsőfokon a törvényszék elnökhelyettesén kívül minden bíró eljárhat. 

A civilisztikai ügyszakban 3 fellebbviteli tanács, 4 elsőfokú polgári-gazdasági tanács, míg a 

Nemperes Csoportban 3 csőd – felszámolási elsőfokú tanács és 2 cégbírói tanács működik 

akként, hogy a bírák az ügybeosztási rendben meghatározott részben látnak el első- és 

másodfokú, valamint polgári és csőd-felszámolási ügyeket. 

 

 

A Be. XXVIII/A. fejezetében meghatározott kiemelt jelentőségű ügyekben eljárhatnak az 1., 

3., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. és 14. tanácsok.  

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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A civilisztikai ügyszakban a kiemelt jelentőségű ügyekben és a stratégiailag kiemelt 

gazdálkodó szervezetek csőd- és felszámolási eljárásában a törvényszék valamennyi, az adott 

ügyszakba beosztott tanácsa eljárhat. 

 

V. 

Az ügykiosztás rendje 

 

 

V.1. Az ügykiosztásra jogosultak 

 

A büntető ügyek kiosztására a büntetőkollégium vezetője jogosult. A Egri Törvényszék 

büntető kollégiumvezetőjének akadályoztatása esetén az adott ügyszakban a leghosszabb bírói 

szolgálati idővel rendelkező bíró jogosult az ügyek kiosztására. Büntetés-végrehajtási 

ügyekben a kollégiumvezető akadályoztatása esetén a kollégiumvezető helyettesítésére 

jogosult törvényszéki bíró jogosult az ügyek kiosztására. 

 

A civilisztikai ügyek kiosztására - a cégügyek, valamint a felszámolási ügyek és a civil 

szervezetekkel kapcsolatos nemperes ügyek kivételével - a Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-

Munkaügyi Kollégium vezetője jogosult, akit akadályoztatása esetén a kollégiumvezető-

helyettes helyettesíthet. A cégügyszakban és a felszámolási ügyszakban, valamint a civil 

szervezetekkel kapcsolatos nemperes ügyekben az ügyek kiosztására a Nemperes Csoport 

vezetője jogosult, akit akadályoztatása esetén a kollégiumvezető helyettesíthet. 

 

 

V.2. A kiosztandó ügyek bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak. 

 

A kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot az esetleges előzményi iratokkal felszerelve 

lehetőleg a lajstromba történő bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést követő 

munkanapon az irodavezető bemutatja az ügyelosztásra jogosultnak. (Büsz.30.§) 

 

 

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 

a fellebbezett nyomozási bírói ügyben elsősorban az a Bf. tanács jár el, amelyben kirendelés 

alapján járásbírósági bíró jár el, míg 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 törvényszéki I. fokú ügyeket tárgyaló bírákhoz kiosztható ügycsoportok: 
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B.- törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú büntetőügyek 

Fk. - fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó büntetőügyei 

Bpk. - büntető nemperes ügyek 

R. - bírósági mentesítés iránti ügy 

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

fokú hatáskörbe tartoznak. 

 

A törvényszéki II. fokú 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 büntetés-végrehajtási titkár az alábbi 

ügycsoportokban járhat el: 

 

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

 

A büntető ügyszakba beosztott bírósági ügyintézők önállóan egyik ügycsoportban sem járnak 

el, büntetőügyekben, illetve büntetés-végrehajtási ügyekben az 56/2008. (III. 26.) 

Kormányrendeletben meghozott feladatokat láthatnak el. 

 

 

 

Civilisztikai ügyszak 

 

A törvényszék civilisztikai ügyszakában az egyes ügycsoportokban az ugyanazon napon 

érkezett kezdőiratoknak a BÜSZ. előírásai szerint meghatározott ügyszámát elsőfokú ügyek 

esetén : a címszó ABC-szerinti sorrendjében; másodfokú ügyek esetén: az elsőfokú ügy 

ügyszámának emelkedő sorrendjében kell az ügyhöz hozzárendelni. Több azonos ügyszám 

esetén a helyi bíróság nevének ABC-sorrendje dönti el a besorolást. 

 

A polgári és gazdasági ügyszakhoz tartozó fellebbezett peres és nemperes ügyek, valamint a 

bíróság kijelölése és az egyéb ügycsoportba tartozó ügyek közül a mellékletben foglaltak 
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szerint kerülő ügytípus szerint kerül sor az ügyek kiosztására. Azonos típusú ügyek esetén a 

munkateher, időigényesség, arányosság szerint kerül sor a kiosztásra. 

 

A munkaügyi és közigazgatási ügyszakhoz tartozó fellebbezett peres és nemperes ügyeket, 

valamint az ügyszakhoz tartozó kijelölési és egyéb ügyeket a 2.Pf. fellebbviteli tanácsra kell 

kiosztani. 

 

Az eljárás elhúzódása miatti kifogást és a fellebbviteli ügyben előterjeszett kizárás iránti 

kérelmet – ha igazgatási jogkörben történő elintézése nem lehetséges – a 3.Pf. Fellebbviteli 

Tanács intézi. 

 

A törvényszék hatáskörébe tartozó végrehajtási ügyeket a bírósági titkárra, míg a végrehajtás 

foganatosításával kapcsolatos ügyeket érkezési sorrend szerint az 2. vh. és 3. vh. végrehajtóra 

kell kiosztani. Ugyanazon végrehajtóra kell kiosztani az ugyanazon adós ellen indult újabb 

végrehajtási ügyet. 

 

A polgári és gazdasági elsőfokú peres ügyeket érkezési sorrendben a kollégiumvezető osztja 

ki. A kiosztásnál különös figyelmet kell fordítani a bírák munkaterhének arányosságára, az 

ügy tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez szükséges 

munkaszükségletére. 

 

 

V. 4. Eltérés az ügykiosztás általános rendjétől 

 

Büntető ügyszak 

 

5.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest 

 

5.4.1.1. Nemzetközi büntetőjogi tárgyú nem peres elsőfokú ügyben az elsőfokú 

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

5.5.1.2. Büntetés-végrehajtási ügyek közül a közérdekű munkára ítéltek ügyében 

elsősorban az 1. tanács, míg a szabadságvesztés végrehajtási ügyben, a feltételes 

szabadságra bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak pártfogó felügyelete 

elrendelésének ügyében, valamint egyéb büntetés-végrehajtási ügyben elsősorban a 8. 

tanács jár el. 

 

 

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. 

5.5.2.2. 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.  
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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 titkár közötti munkateher jelentős eltérését 

eredményező hatását negyedévenként megvizsgálja. 

 

 

Civilisztikai ügyszak 

 

A bíró tartós (három hetet meghaladó, nem szabadság okából történő) távolléte esetén az 

ügykiosztásból kimarad. A törvénykezési szünet tartama alatt érkezett soron kívüli, és kiemelt 

ügyeket a nyári ügyeleti rendbe az érkezés napjára beosztott bíró kapja. 

 

Soron kívüli ügy érkezése esetén az érkezés napján és azt követő 5 munkanapon távollévő 

bíró a soron kívüli ügy kiosztásából kimarad. Egyesítés együttes elbírálás céljából bemutatott 

ügyet egyesítés céljából arra a bíróra kell szignálni, akinél a korábban érkezett ügy indult. 

  

 

Perújítás esetén, ha a fellebbviteli tanács nem járhat el, az ügyet – ügytípustól függetlenül – a 

másik polgári fellebbviteli tanács intézi, ha pedig ugyanezen okból a 2.Pf. Fellebbviteli 

Tanács nem járhat el az ügyet az 1.Pf. Fellebbviteli Tanács intézi. 

Ugyanez az ügyintézési rend vonatkozik arra az esetre is, ha a tanács – valamennyi tagját 

érintő kizárás esetén – nem járhat el. 

Ha az elsőfokú ügyben perújítás, vagy kizárás miatt a tanács nem járhat el, az ügyet másik 

tanácsra kell kiosztani aki azt intézi. 

 

Az Egri Törvényszék Polgári-, Gazdasági, Közigazgatási  Kollégiuma vonatkozásában az 

ügykiosztásra jogosult az ügykiosztásnak a bírák (tanácsok) és bírósági titkár közötti 

munkateher jelentős eltérését eredményező hatását negyedévenként megvizsgálja. 
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V.5. Eljárás különösen munkaigényes ügy kiosztása esetén 

 

Büntető ügyszakban az általános szabályok szerint történik a kiosztás.  

 

Civilisztikai ügyszakban amennyiben a tanácsra kiemelt, vagy különösen munkaigényes ügy 

kiosztása történt, akkor a következő kiemelt ügyet a soron következő tanácsra kell osztani. A 

kiemelt ügyeket az azonos ügyszakba beosztott bírák között úgy kell emelkedő sorrendben 

kiosztani, hogy azok számában jelentős eltérés a tanácsok között nem lehet, figyelembe véve, 

hogy a bíró teljes, vagy részbeosztásban dolgozik az ügyszakban. 

 

 

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 5.8.1. 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.  

 

 

 

Civilisztikai ügyszak 
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Az ügyek átosztására csak kivételesen, jogszabályban feltételek fennállása esetén kerülhet sor. 

Ilyen esetben az átosztás során az ügyet úgy kell tekinteni, mintha új ügyként érkezett volna, s 

ehhez képest az ügykiosztás általános rendje érvényesül. 

Amennyiben bíró indítványozza az ügy átosztását (pl. kizárás esetén) bejelentését indokolva, 

írásban kell benyújtania a kollégiumvezetőhöz. 

 

Az átosztás esetei lehetnek különösen 

a) kizárás 

b) tartós (30 napnál hosszabb) akadályoztatás 

c) kivételes esetben, ha az ügy tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő 

befejezéséhez szükséges intézése másként nem oldható meg. 

 

 

 

 

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) a büntetés-végrehajtási ügyek közül 

elsősorban a szabadságvesztés végrehajtási ügyben, a feltételes szabadságra bocsátás és a 

feltételes szabadságra bocsátottak pártfogó felügyelete elrendelésének ügyében, valamint 

egyéb büntetés-végrehajtási ügyben 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. 

 

A civilisztikai ügyszakban a kollégiumvezető a polgári első fokú ítélkezésben csak abban az 

esetben vesz részt, ha az ügy tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő 

befejezéséhez szükséges intézése kizárás, bíró tartós távolléte, vagy az ügy jellegére 

figyelemmel az egyenletes munkateher biztosítása, a soron kívüli ügyintézés, vagy az 

ügyhátralék feldolgozása másként nem biztosítható. 

A másodfokú ítélkezésben a kollégiumvezető – a helyettesítés esetét kivéve – akként vesz 

részt, hogy a fellebbviteli tanácsokban tanácselnökként, vagy előadó bíróként működik közre. 

 

A kollégiumvezető-helyettes az 1.Pf. Fellebbviteli Tanácsot vezeti. 

 

 

 

V.8. A helyettesítés rendje 

Büntető ügyszak 

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

Civilisztikai ügyszak 

A civilisztikai ügyszakban a már kiosztott ügyek vonatkozásában a másodfokú ügyekben a 

fellebbviteli tanácsok egymást helyettesítik. 

 

Elsőfokú ügyekben helyettesítésre nincs lehetőség, a tartósan távol lévő (három hetet 

meghaladó, nem szabadság okából történő) bíró ügyeit át kell szignálni másik első fokú bíróra 

az arányosság – időigényesség elvének figyelembe vételével. 

 

 

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 büntető ügyeket 

1/C. számú melléklet a beosztott bírók által intézett elsőfokú civilisztikai ügyeket 

2/B. számú melléklet a kirendelt bírók által intézett büntető ügyeket, 

2/C. számú melléklet a kirendelt bírók által intézett civilisztikai ügyeket 

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

3/C. számú melléklet a beosztott és kirendelt bírók által intézett másodfokú civilisztikai 

ügyeket 

4/B. számú melléklet a beosztott titkárok és bíróság ügyintézők által intézett büntető ügyeket 

4/C. számú melléklet a beosztott titkárok és bíróság ügyintézők által intézett civilisztikai 

ügyeket tartalmazza. 

1/D. számú melléklet a beosztott bírók által intézett ügyek 

2/D. számú melléklet a beosztott titkárok és bíróság ügyintézők által intézett ügyek 

 

Eger, 2017. január 10. 

 

 

                  dr. Nyiri Beáta 

               a törvényszék elnöke 
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1/B. melléklet: A beosztott bírók által intézett elsőfokú büntető ügyek 

  A melléklet időbeli hatálya: 2017. év január 01. – 2017. év december 31. 

 

 

Tanácsszám 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 
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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. Erdélyi Anna - 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 

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

  A melléklet időbeli hatálya: 2017. év január 01. – 2017. év december 31. 

 

Tanácsszám Név 

Kirendelés a 

törvényszékre Intézett ügycsoportok 

Honnan Időtartam 

7. Dr. Szabó Beáta Gyöngyösi 

Járásbíróság 

egy év - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye,  

- egy éven túli előzetes letartóztatás 

(házi őrizet) miatt felterjesztett ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy 

12. Dr. Matisz Natália Debreceni 

Járásbíróság 

hét hónap - elsőfokú büntetőügy, 

egyéb (vegyes) ügy 

 

 

 

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

  A melléklet időbeli hatálya: 2017. év január 01. – 2017. év december 31. 

 

Tanácsszám Név 

Kirendelés a 

törvényszékre Intézett ügycsoportok 

Honnan Időtartam 

2.Bf.* Tanácselnökök: 

Dr. Erdélyi Anna, 

Dr. Gidó Tünde,  

Dr. Schmidt Péter, 

Dr. Kósa Judit, 

Dr. Vitai Erzsébet, 

Dr. Hajdúné Dr. 

Ruzsics Gabriella 

Erzsébet, vagy  

Dr. Jávori Tünde 

 

Bírók: 

Dr. Erdélyi Anna, 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 
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Dr. Szabó Beáta, 

 

Dr. Matisz Natália, 

 

Dr. Kántor István 

Zoltán, 

Nagyné Dr. Gál 

Mónika, 

Dr. Takács Beatrix, 

vagy 

Dr. Kardos Dóra 

 

Gyöngyösi 

Járásbíróság 

Debreceni 

Járásbíróság 

Füzesabonyi 

Járásbíróság 

Füzesabonyi 

Járásbíróság 

Gyöngyösi 

Járásbíróság 

Gyöngyösi 

Járásbíróság 

 

egy év 

 

hét hónap 

 

egy hónap 

 

egy hónap 

 

egy hónap 

 

egy hónap 

4.Bf.* Tanácselnök: 

Dr. Fecz József, 

Dr. Kelemenné Dr. 

Rácz Katalin, 

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. Erdélyi Anna, 

Dr. Gidó Tünde,  

Dr. Schmidt Péter, 

Dr. Kósa Judit, 

Dr. Vitai Erzsébet, 

Dr. Jávori Tünde, 

Dr. Hajdúné Dr. 

Ruzsics Gabriella 

Erzsébet, 

 

Dr. Szabó Beáta, 

 

Dr. Matisz Natália, 

 

Dr. Szabó 

Krisztina, 

 

Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyöngyösi 

Járásbíróság 

Debreceni 

Járásbíróság 

Egri 

Járásbíróság 

Egri 

Járásbíróság 

Egri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egy év 

 

hét hónap 

 

egy hónap 

 

egy hónap 

 

egy hónap 

 

- 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 
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Dr. Kovács 

Krisztina, 

Dr. Snellenperger 

Judit, 

Dr. Malinóczki 

Krisztina, vagy 

Dr. Hajnal József 

Járásbíróság 

Egri 

Járásbíróság 

Egri 

Járásbíróság 

Egri 

Járásbíróság 

 

egy hónap 

 

egy hónap 

 

egy hónap 

 

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

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

tanács, a büntető ügyekben másodfokon eljáró tanácsnak civilisztikai ügyszakba beosztott 

bíró tagja is lehet. 

 

 

 

 

4/B. melléklet: A beosztott titkár által intézett ügyek 

  A melléklet időbeli hatálya: 2017. év január 01. – 2017. év december 31. 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoportok 

9. Dr. Puskás Csilla  

büntetés-végrehajtási 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 

 

*: A 2.Bf. és a 4.Bf. másodfokú fellebbviteli tanácsok tagjai a nyári és a téli ítélkezési szünet 

tartama alatt az ügyeletet ellátó civilisztikai ügyszakos bírák is.  
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1/C. melléklet: A beosztott bírók által intézett elsőfokú civilisztikai ügyek 

  A melléklet időbeli hatálya: 2017. év január 01. – 2017. év december 31. 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoportok 

2. Dr. Oltai-Kovács Krisztina* Pp.23.§ (1) bek.a-o.) pontja 

3. Dr. Czuczai Zsuzsanna* A 2017. évben folyamatban maradt peres ügyei intézése 

4. Dr. Kovács Péter* Pp.23.§ (1) bek. a-o.) pontja 

5. Dr. Kókai Zsolt A 2017. évben folyamatban maradt peres ügyének intézése 
7. Dr. Tőzsér Lajos Pp.23.§ (1) bek. a-o.) pontja 

11. Dr. Gárdosi Judit Pp.23.§ (1) bek. a-o.) pontja 

12. Dr. Román Tamás* Pp.23.§ (1) bek. a-o.) pontja 

27. Dr. Utassyné dr. Holtzer Éva Pp.23.§ (1) bek. a-o.) pontja 

 
Az ügyszakban az ügyek kiosztásánál figyelembe veendő körülmények: munkaigényesség, arányosság 

 
 
 
 
 

2/C. melléklet: A kirendelt bírók által intézett civilisztikai ügyek 

  A melléklet időbeli hatálya: 2017. év január 01. – 2017. év december 31. 

 
 

Tanácsszám Név 

Kirendelés a  

törvényszékre 
Intézett ügycsoportok 

Honnan Időtartam 

18. Dr. Tóth István Egri Járásbíróság 2017. év Devizahiteles perek 
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3/C. melléklet: A beosztott és kirendelt bírók által intézett másodfokú civilisztikai ügyek 

  A melléklet időbeli hatálya: 2017. év január 01. – 2017. év december 31. 

 

 

Tanácsszám Név 

Kirendelés a  

törvényszékre 
Intézett ügycsoportok 

Honnan Időtartam 

I.pf. 

 

Tanácselnök:  

Dr. Németh Terézia 

Bíró: Dr. Potos Judit 

 

Esetenként: 

Dr. Nyiri Beáta elnök 

Dr. Tőzsér Lajos 

kollégiumvezető 

 

   
PERES ÜGYEK 
Családjogi perek 
Gondnoksági perek 
Lakásügyi, 
társasházi perek 
Házasságon alapuló 
vagyonközösség  
megszüntetése iránti perek 
Kötelmi jogi perek, 
Élettársi kapcsolaton alapuló 
vagyonközösség megszüntetése 
iránti perek (2013. évi V.tv. alapján) 

Végrehajtási perek 

Kártérítési perek 
 
PEREN KÍVÜLI ÜGYEK:, 
különösen a pszichiátriai 
gyógykezeléssel kapcsolatos ügyek, 
távoltartási ügyek és a végrehajtási 
eljárás során hozott határozatok elleni 
fellebbezett ügyek 
fmh eljárásban benyújtott fellebbezés 
elbírálása 

Bíró: Dr. Rimóczi 

Ágnes (kirendeléssel) 

 

Egri 

Járásbíróság 
2017. I. hó 

Bíró: Szegediné dr. 

Hegyi Erika 
(kirendeléssel) 
 

Egri 

Járásbíróság 
2017. II. hó 

Bíró: Dr. Kecskésné 

dr. Ferencz Judit 
(kirendeléssel) 

Egri 

Járásbíróság 
2017. III. hó 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoportok 

II.pf. 

 

Tanácselnök: Dr. Szalai Tünde 

Bíró: Dr. Hunyadi-Buzás Ágnes  

tanácselnök 

Bíró: Dr. Nádai Tímea 

 

 

Esetenként: 

Dr. Nyiri Beáta elnök 

Dr. Tőzsér Lajos kollégiumvezető 

PERES ÜGYEK 
Gazdálkodó szervek peres és n.peres ügyei, 
Munkaügyi perek 
Közigazgatási ügyek 
Élettársi kapcsolaton alapuló. vagyonközösség  megszüntetése 
iránti ügyek(1959. évi IV.tv. alapján) 
Dologi jogi perek (tulajdoni és birtokvédelmi ügyek)., 
Öröklési perek 
Kötelmi jogi perek 
Társasházi és lakásügyi perek 
Végrehajtási perek 
Kártérítési perek 
 
PEREN KÍVÜLI ÜGYEK 
Különösen: a végrehajtási eljárás során hozott határozatok 
elleni fellebbezett ügyek  
hagyatéki eljárás során hozott végzések elleni fellebbezések 
elbírálása, 
fmh eljárásban benyújtott fellebbezés elbírálása 
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III.pf. 

 

Tanácselnökök:  

Dr. Kovács Péter 

Dr. Kelemen Tibor 

 

Bíró: Dr. Román Tamás 

Bíró: Dr. Czuczai Zsuzsanna 

 
az eljárás elhúzódása miatti kifogás elbírálása 
(Pp.114/B.§ 
(3) bek.) 
I-II. sz. fellebbezési tanács ügyeiben benyújtott 
elfogultsági kifogás elbírálása 

 

 

4/C. melléklet: A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett civilisztikai ügyek 

 A melléklet időbeli hatálya: 2017. év január 01. – 2017. év december 31. 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoportok 

I.pf. 
Dr. Dajkó Péter A tanács referádája szerinti ügyek intézése 

Murányiné dr. Perbíró Andrea 
Első- és másodfokú ügyszak adott ügyei, esetenként 
igazgatási feladatok közreműködése 

 

 

 

 

Nemperes Csoport – Cégbíróság és Civil Szervezetek Nyilvántartó Iroda 
 

1/D. számú melléklet: A beosztott bírók által intézett ügyek 

  A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1 – 2017. december 31. 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoportok 

3 Dr. Kelemen Tibor Fpk., Cspk., Apk., Vpk. 

4 Dr. Kovács Péter Fpk. 

11 Dr. Hatvani Eszter Ágnes Fpk., Cspk., Apk., Vpk 

5 Dr. Czuczai Zsuzsanna Fpk. 

- 

Dr. Potos Judit 
valamennyi gazdasági társaság bírói hatáskörbe 

tartozó céges és cégtörvényességi ügyei, átalakulás, 

törlés 

- 
Szabóné dr. Kormos Edit 

valamennyi gazdasági társaság bírói hatáskörbe 

tartozó céges és cégtörvényességi ügyei, átalakulás, 
törlés 

- 
Dr. Kelemen József 

valamennyi gazdasági társaság bírói hatáskörbe 

tartozó céges és cégtörvényességi ügyei, átalakulás, 
törlés 
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2/D. számú melléklet: A beosztott titkárok és bíróság ügyintézők által intézett ügyek

        A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1 – 2017. december 31. 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

- Dr. Molnár Ágnes 

bírósági titkár 
Felszámolási eljárás 

- Dr. Hepp János 
bírósági titkár 

Felszámolási eljárás, Társadalmi szervezetek, 

alapítványok nyilvántartásba vétele 

- Dr. Szűts Veronika 
bírósági titkár 

Társadalmi szervezetek, alapítványok nyilvántartásba vétele 

- Hoszné dr. Nagy Tímea 

bírósági titkár 
Társadalmi szervezetek, alapítványok nyilvántartásba vétele 

- Dr. Kelemenné Uracs 

Katalin 
bírósági ügyintéző 

Bt., Kkt. cgt. ügyek kényszertörlés, egyszerűsített – 1 órás 

- Jaros Csilla 

bírósági ügyintéző 
Bt., Kkt., cgt. ügyek, foglalás, végrehajtás, kényszertörlés 

- Bozóné Makovics Anita 
bírósági ügyintéző 

Bt., Kkt. cgt. ügyek, foglalás, végrehajtás, kényszertörlés 

- Csehné Tóth Zsuzsanna 

bírósági ügyintéző 
Bt., Kkt., cgt. ügyek, foglalás, végrehajtás, kényszertörlés 

- 
Fülep Emese 

bírósági ügyintéző 

Felszámolási eljárás, Bt., Kkt., cgt. ügyek, foglalás, 

végrehajtás, kényszertörlés, társadalmi szervezetek, 
alapítványok nyilvántartásba vétele 

 

 


