
Az Egri Törvényszék civilisztikai ügyszakban irányadó 

ügyelosztási rendje 2018. évben 

 

 

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. § 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, 

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, 
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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. 

 

 

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

egyenlő munkateher biztosítása elv figyelembe vételével történik. 

A civilisztikai ügyszakban 2 fellebbviteli tanács, 4 állandó 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, illetve cégbírósági ügyeket. Az ügyelosztási rendben azok a 

bírák is feltüntetésre kerülnek, akik a tárgyévben már nem kapnak új ügyet, de az év első napján 

kezükön lévő ügyeket érdemben be kell fejezniük (ügyviteli befejezés esetén az újraindult ügy 

kiosztásánál erre figyelemmel kell lenni). 

 

A civilisztikai ügyszakban a stratégiailag kiemelt gazdálkodó szervezetek csőd- és felszámolási 

eljárásában a törvényszék valamennyi, az adott ügyszakba beosztott tanácsa eljárhat. 

 

 

Az ügykiosztás rendje 
 

Az ügykiosztásra jogosultak 
 

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. 

 

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.§) 

 

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 páratlan ügyszámúakat az 1.sz. Polgári 

Fellebbviteli Tanács, a páros ügyszámúakat a 2.sz. Polgári Fellebbviteli Tanács intézi, amennyiben 

mind a két tanács referádájához tartozik a fellebbezett ügy.  

 
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. 

 



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. 

 
Eltérés a szignálás általános rendjétől civilisztikai ügyszakban 

 
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 átosztás rendje 
 

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 törvényszék elnökéhez, aki azt elintézés végett a kollégiumvezetőnek 

osztja ki. 

Az átosztás okai 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. 

 

A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere 
 

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 az Egri Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint 

évente legalább 7 tárgyalási napot tart. 
 

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

 

A helyettesítés rendje 
 

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

fellebbviteli tanácsok egymást helyettesítik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet 

 

A beosztott bírók által intézett elsőfokú civilisztikai ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 1. – 2018. december 31. 
 

Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoportok 

2. Dr. Oltai-Kovács Krisztina 
A 2017. december 31. napját követően folyamatban 

maradt ügyek elintézése 

3. Dr. Czuczai Zsuzsanna 
A 2017. december 31. napját követően folyamatban 

maradt ügyek elintézése 

4. Dr. Kovács Péter Pp. 20. § (1), (3) bekezdés aa) – ae) pont és (4) bekezdés 

7. Dr. Tőzsér Lajos Pp. 20. § (1), (3) bekezdés aa) – ae) pont és (4) bekezdés 

11. Dr. Gárdosi Judit Pp. 20. § (1), (3) bekezdés aa) – ae) pont és (4) bekezdés 

12. Dr. Román Tamás Pp. 20. § (1), (3) bekezdés aa) – ae) pont és (4) bekezdés 

27. Dr. Utassyné dr. Holtzer Éva Pp. 20. § (1), (3) bekezdés aa) – ae) pont és (4) bekezdés 

 

Az ügyszakban az ügyek kiosztásánál figyelembe veendő körülmények: munkaigényesség, 

arányosság 

 

 

 

A kirendelt bírók által intézett civilisztikai ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 1. – 2018. december 31. 
 

Tanács-

szám 
Név 

Kirendelés a  

törvényszékre 
Intézett ügycsoportok 

Honnan Időtartam 

18. Dr. Tóth István Egri Járásbíróság 2018. év Devizahiteles perek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A beosztott és kirendelt bírók által intézett másodfokú civilisztikai ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 1. – 2018. december 31. 

 

Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoportok 

I. Pf. 

 

Tanácselnök:  

Dr. Németh Terézia 

Bíró: Dr. Oltai-Kovács Krisztina 

Bíró: Dr. Gulyás István 

 

 

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 

Tanács-

szám 
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 nemperes 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 

 

 

A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett civilisztikai ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 1. – 2018. december 31. 

 

Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoportok 

25 
Dr. Murányiné dr. Perbíró 

Andrea – bírósági titkár 

Első- és másodfokú ügyszak adott ügyei, esetenként 
igazgatási feladatok közreműködése 

 
Kalina Zsuzsanna – bírósági 

ügyintéző 

56/2008. (III. 26.) Korm. rendeletben biztosított 
feladatkörök ellátása 

 

 

 



Nemperes Csoport – Cégbíróság és Civil Szervezetek Nyilvántartó Iroda 
 

A beosztott bírók által intézett ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 1 – 2018. december 31. 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoportok 

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

4 
Dr. Kovács Péter 

Fpk. A 2018. január 1. napján folyamatban maradt 

ügyek befejezéséig 

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

5 Dr. Czuczai Zsuzsanna Fpk. 

B 29 
Dr. Potos Judit 

valamennyi gazdasági társaság bírói hatáskörbe tartozó 
céges és cégtörvényességi ügyei, átalakulás, törlés 

B 3 
Szabóné dr. Kormos Edit 

valamennyi gazdasági társaság bírói hatáskörbe tartozó 

céges és cégtörvényességi ügyei, átalakulás, törlés 

 

A beosztott titkárok és bíróság ügyintézők által intézett ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 1 – 2018. december 31. 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

 

B 10 
Dr. Molnár Ágnes 

bírósági titkár 
Felszámolási eljárás 

 

 
Dr. Hepp János 
bírósági titkár 

Társadalmi szervezetek, alapítványok nyilvántartásba vétele 

 
B 8 

Dr. Jeddi Katalin 
bírósági titkár 

Felszámolási eljárás 

 
13 

Hoszné dr. Nagy Tímea 
bírósági titkár 

Társadalmi szervezetek, alapítványok nyilvántartásba vétele 

 

B 6 
Dr. Bánhidi Erzsébet 

bírósági titkár 
Társadalmi szervezetek, alapítványok nyilvántartásba vétele 

 

B 15 

 

Dr. Kelemenné Uracs 

Katalin 

bírósági ügyintéző 

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

 

B 18 
Jaros Csilla 

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

 
B 17 

Bozóné Makovics Anita 
bírósági ügyintéző 

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

 
B 19 

Csehné Tóth Zsuzsanna 
bírósági ügyintéző 

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



 

B 22 
Fülep Emese 

bírósági ügyintéző 

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

kényszertörlés, társadalmi szervezetek, alapítványok 
nyilvántartásba vétele 

 


