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1. Alapadatok  

 

1.1.Az Egri Törvényszék ügyelosztási rendjét meghatározó vezetője az Egri Törvényszék 

elnöke.  

 

1.2.A törvényszék ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. 

évi CLXI. törvény 9. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a bírósági ügyvitel szabályairól 

szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 31-32. §-ra, valamint a bíróságok igazgatásáról 

rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. OBH utasítás 115. § (1) bekezdésében foglalt 

elvekre, a következők szerint határozza meg ügyszakonként az Egri Törvényszék elnöke.  

 

2. A bíróságon működő kollégiumok  

 

 

I.BÜNTETŐ KOLLÉGIUM 

 

 

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 

Bnyf. – fellebbezett nyomozási bírói ügy 

Bel. – egy éven túli letartóztatás miatt felterjesztett ügy 

R. – bírósági mentesítés iránti ügy 

Rf. – bírósági mentesítés iránti fellebbezett ügy 

Bsf. – fellebbezett semmisségi ügy 

Ntf. – fellebbezett 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 
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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 három fellebbviteli tanács és büntetés-végrehajtási csoport működik, 

első fokon a törvényszék igazgatási feladatok ellátásával megbízott tanácselnökén kívül minden 

bíró eljárhat. 

 

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. Az Egri Törvényszék 

büntető kollégiumvezetőjének akadályoztatása esetén a kollégiumvezető által kijelölt 

törvényszéki tanácselnök jogosult az ügyek kiosztására. A kollégiumvezető által kijelölt 

tanácselnök dr. Vitai Erzsébet, akadályoztatása esetén – ebben a sorrendben – dr. Fecz József, 

dr. Gidó Tünde, dr. Jávori Tünde tanácselnökök járnak el. Büntetés-végrehajtási ügyekben a 

kollégiumvezető akadályoztatása esetén a kollégiumvezető helyettesítésére jogosult 

törvényszéki 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. 

 

Az egyik tanács kizártsága esetén a másik tanács jár el. Amennyiben a 2.Bf. és a 4.Bf. tanács is 
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ki van zárva, abban az esetben a 3.Bf. tanács jár el az ügyben. 

Nyomozási bíró döntése elleni fellebbezés elbírálása során Bnyf-es ügyben végig az a 

másodfokú tanács jár el, amelyik az ügyben elsőként eljárt. Amennyiben a 

kényszerintézkedéssel érintett Bf. vagy Fkf. ügyben sem a 2.Bf., sem a 4.Bf. tanács nem járhat 

el, mert az ügyben a korábbi, nyomozási bíró döntése elleni fellebbezések elbírálása során 

másodfokon eljártak, abban az esetben a 3.Bf. tanács jár el. 

 

A szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügyben, szabálysértési 

perújítási fellebbezett ügyben és a bíróság kijelölése szabálysértési ügyben a 3.Bf. tanács jár el, 

kizártsága esetén a 2.Bf. és a 4.Bf. tanács is eljárhat. 

 

Törvényszéki elsőfokú büntetőügyben – a korábban indult és kiosztásra került elsőfokú 

törvényszéki büntetőügyek kivételével – elsősorban a 7., 10., 12, 13., és a 20. és az 5. tanácsok 

járnak el, kizárás miatt, vagy az ügy háromtagú tanács elé utalása esetén a törvényszék 

igazgatási feladatok ellátásával megbízott tanácselnökén kívül bármely törvényszéki büntető 

bíró eljárhat. A törvényszék bármely elsőfokú tanácsában a gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény miatt indult büntetőügyben tagként vesznek részt az Egri Törvényszék polgári 

ügyszakának az 1/B. mellékletben megjelölt bírái. Az elsőfokú ügyekben eljáró törvényszéki 

büntető bírák a gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmény miatt indult elsőfokú 

büntetőügyben egymás tanácsában is eljárnak, valamint a gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény miatt indult másodfokú ügyben az ügy öttagú tanács elé utalása esetén a 

másodfokú tanács tagjaiként is eljárhatnak. 

Halaszthatatlan eljárási cselekmény esetén, vagy ha a tanács másként nem állítható össze, 

bármely másodfokú, illetve elsőfokú tanács tagjaként bármely büntető ügyszakos törvényszéki 

bíró eljárhat. 

 

Büntetés-végrehajtási ügyekben a büntetés-végrehajtási bírói feladatokat a 15. tanács és a 8. 

tanács látja el, valamint szükséges esetben a 20. tanács, 6. tanács és az 1. tanács, mint a 

törvényszék elnöke által kijelölt büntetés-végrehajtási bírók járnak el. A megjelölt tanácsok 

akadályoztatása esetén büntetés-végrehajtási bíróként bármely, a törvényszék elnöke által 

büntetés-végrehajtási bírói feladatok ellátására kijelölt törvényszéki büntető bíró eljárhat. 

 

Törvénykezési szünetben, vagy más okból elrendelt ügyelet idején bármely, az Egri 

Törvényszék hatáskörébe tartozó büntetőügyben bármely, büntető ügyszakba beosztott 

törvényszéki bíró eljárhat az ügyeleti rend szerint, valamint a büntető tanács egyik tagja a 

törvényszék Polgári Kollégiumának ügyeleti rend szerint ügyeletes tagja is lehet. 

 

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 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 

Beü. – egyéb (vegyes) ügy 
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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 letartóztatás miatt felterjesztett ügy 

Rf. – bírósági mentesítés iránti fellebbezett ügy 

Bsf. – fellebbezett semmisségi ügy 

Ntf. – fellebbezett népfelkelési ügy 

Bkif. – felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

 

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 a 10. 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 
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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 
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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 a fent 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 (a törvényszék igazgatási 

feladatok ellátásával megbízott tanácselnöke és a büntető kollégiumvezető) közül a törvényszék 

igazgatási feladatok ellátásával megbízott tanácselnöke (8. tanács) büntetés-végrehajtási 

ügyben, valamint fellebbezett büntetőügyben és fiatalkorú fellebbezett büntetőügyében a tanács 

tagjaként jár el. A büntető kollégiumvezető 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 

Az elsőfokú tanácsok helyettesítési rendje a következő (egymás helyetteseként elsősorban ezek 

a tanácsok járnak el, a helyettesítés akadályoztatása esetén bármelyik elsőfokú tanács, 

elháríthatatlan esetben, rendkívüli helyzetben vagy törvénykezési szünetben és ügyeleti 

rendben bármely törvényszéki bíró is eljárhat): 

 

- 7. és 20. tanács 

- 10. és 13. tanács 

- 12. tanács helyettesítésekor a 13. tanács 

 

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 tanácsok által intézett elsőfokú büntetőügyek 

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

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

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

 

 

 

 

II. POLGÁRI-GAZDASÁGI-MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM 

 

 

A Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégiumhoz 2020. április 1. napjától az alábbi 

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

 

 

1/A) 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 

 

1/B) A 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti munkaügyi ügyek: 

 

M. - elsőfokú munkaügyi peres ügy 

Mpk. - munkaügyi nemperes ügy 

 

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. 
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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, 

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 figyelembevételével történik. 

A civilisztikai ügyszakban 2 fellebbviteli tanács, 3 állandó elsőfokú polgári-gazdasági tanács, 

2 állandó munkaügyi tanács, míg a Gazdasági 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-Munkaügyi 

Kollégium vezetője jogosult, akit akadályoztatása, kizárása esetén a kollégiumvezető-helyettes 

helyettesíthet. A kollégiumvezető-helyettes akadályoztatása, kizárása esetén a 2.Pf. tanács 

elnöke, akinek az akadályoztatása, kizárása esetén a tanácselnökök – tanácsszám szerint 

emelkedő sorrendben – jogosultak ügykiosztásra.  

A cég ügyszakban és a felszámolási ügyszakban, valamint a civil szervezetekkel kapcsolatos 

nemperes ügyekben az ügyek kiosztására a Gazdasági Nemperes Csoport vezetője jogosult, akit 

akadályoztatása, kizárása esetén a kollégiumvezető helyettesíthet. A kollégiumvezető 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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akadályoztatása, kizárása esetére a civilisztikai ügyek kiosztására vonatkozó rend érvényesül a 

Gazdasági Nemperes Csoportban is. 

 

 

Az általánosan alkalmazott ügykiosztás módszere 

 

Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 

14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (Büsz.) 29-32. § alapján, figyelemmel a bíróságok igazgatásáról 

rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 116. § (1) bekezdésében 

foglaltakra. 

 

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 ügy kiosztásra 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, valamint munkaügyi elsőfokú peres ügyeket érkezési sorrendben a 

kollégiumvezető osztja ki. A kiosztásnál különös figyelmet kell fordítani az ügyelosztási 

módszerre, a bírák munkaterhének arányosságára, az ügy tisztességes lefolytatásához és ésszerű 

időn belül történő befejezéséhez szükséges munkaszükségletére. 

 

 

Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek szignálási szabályai 

 

Ügyelosztási módszer: ügycsoportonként, az ügy tárgya szerinti szakosodás alapján, az arányos 

munkateher megoszlás figyelembevételével. 

 

A törvényszék elsőfokú ügyszakába érkező ügyek kiosztása a beosztott bírák esetében az 1/C. 

mellékletben foglaltak szerint történik a peres ügyszakban, míg a Gazdasági Nemperes 

Csoportban az arra vonatkozó mellékletben foglaltak szerint. 

A törvényszék elsőfokú peres ügyszakában a szignálás automatikusan, érkezési sorrendben 

történik az ügy tárgyához képest rendezett kivételek figyelembevételével. Az ügyszakban az 

ügyek kiosztásánál figyelembe veendő körülmények: ügy tárgya, munkaigényesség, 

arányosság. 

 

A törvényszék másodfokú ügyszakába érkező ügyek kiosztása a 3/C. mellékletben írott és 

tanácsonként meghatározott ügycsoportok szerint történik a peres ügyszakban, azonban a közös 

referádához tartozó ügyek esetében automatikusan, érkezési sorrendben kerül sor a kiosztásra 

azzal, hogy amennyiben az egymást követő ügyek összefüggenek, azok ugyanazon fellebbviteli 

tanácsra kerülnek kiosztásra. 

Az arányos munkateher megoszlás elvének figyelembevételével amennyiben a közös 

referádához tartozó ügyek érkezésének száma miatt a tanácsok között az érkezett ügyek 

esetében 5 %-os mértéket meghaladó emelkedés mutatkozik, úgy a közös referádába tartozó 

ügyet főszabály szerint nem tárgyaló tanácsra kerül kiosztásra a közös referádába tartozó ügy 

mindaddig, amíg az érkezett ügyek száma ki nem egyenlítődik. 



11  

Az egy tárgyalási napnak megfelelő nemperes ügyek számának meghatározása az Egri 

Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően történik. 

 

A törvényszék hatáskörébe tartozó végrehajtási ügyeket a végrehajtási ügyintézőre, ha abban 

nem intézkedhet, úgy a bírósági titkárra kell kiosztani. 

 

 

Eltérés a szignálás általános rendjétől civilisztikai ügyszakban 

 

Elsőfokú polgári peres ügyszakban a:  

 

4. tanácsra kerülnek kiosztásra: a társasági határozatok felülvizsgálata; tagkizárás iránti perek; 

a gazdálkodó szervezetek egymás elleni perei. 

 

12. tanácsra kerülnek kiosztásra a személyiségvédelmi igény érvényesítése iránti perek; a 

sajtóhelyreigazítási perek; a közhatalmi jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek; a civil 

szervezetek bejegyző, változás bejegyző végzés elleni perek, ha azt nem az ügyész indította.  

 

27. tanácsra kerülnek kiosztásra: a házastársi, élettársi vagyonközösség megszüntetése iránti 

perek; gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének megállapítása iránti perek; 

devizahiteles perek. 

 

33. és 34. tanácsra kerülnek kiosztásra: a munkaügyi perek az érkezés sorrendjében. 

 

A közvetítői ügyek kiosztása a mediátorok illetékességi területéhez igazodik, azon a 

járásbíróságon, ahol több közvetítő is működik az ügy kiosztásánál figyelemmel kell lenni arra, 

hogy az ne a pert tárgyaló bíróra kerüljön kiosztásra, valamint arra, hogy a bíróként ítélkező 

mediátor leterheltsége magasabb a bírósági titkárként dolgozó mediátornál. 

 

Speciális szakértelmet igénylő ügyek 

 

Az Egri Törvényszék első- és másodfokú civilisztikai ügyszakában speciális szakértelmet 

igénylő ügyek nincsenek, így eltérő ügykiosztásra nincs szükség. 

 

 

Eltérés az általánosan alkalmazott ügykiosztás módszerétől 

 

Soron kívüli ügy 

A törvényszék civilisztikai ügyszakban a törvény alapján soron kívüli ügyintézést igénylő ügy 

a beérkezésekor irányadó ügyforgalmi adatok alapján a legkevesebb folyamatban lévő üggyel 

rendelkező elsőfokú bíróra kerül kiosztásra a főszabály szerinti sorrendtől függetlenül, de 

figyelemmel az ügy tárgya szerinti eltérés szabályaira. 

A törvényszék másodfokú ügyszakában a soron kívüli ügyet az ügyelosztási rend szerint az a 

tanács tárgyalja, amelynek az ügy a referádájába tartozik, közös referádához tartozó ügy esetén 

az, amelynek alacsonyabb a folyamatban lévő ügyeinek a száma. 

A törvényszék elnöke által kérelemre elrendelt soron kívüli ügy esetében a már kiosztott ügyet 

az eljáró tanács a soron kívüli eljárás szabályai szerint köteles intézni. 

 

Egyesítés együttes elbírálás végett 
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A törvényszék elsőfokú ügyszakában az egyesítendő ügy arra a tanácsra kerül átszignálásra, 

átosztásra, amelyiknél az alacsonyabb sorszámú ügy folyamatban van. 

 

A bíró kizárását követően az ügy kiosztására jogosult jár el az első- és másodfokú ügyszakban 

a kiosztásra vonatkozó rend alapján és az ügyet az általános ügykiosztási módszer szerint 

alkalmazott sorrendben osztja át másik elsőfokú tanácsra; míg másodfokú ügyszakban kijelöli 

az eljáró tanács elnökét, illetőleg a tanácsban eljáró előadó bírót a másodfokú tanácsokra 

vonatkozó helyettesítési rend szerint. 

 

Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt: 

a Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégiumban elsőfokú peres ügyszakban – hatályon kívül 

helyezés esetén – amennyiben a másodfokú bíróság nem rendelte el, hogy másik tanács 

tárgyalja az ügyet, úgy az alapügyben eljáró bíróra kerül kiosztásra az ügy, függetlenül a 

főszabályban rögzítettektől. Ügyviteli befejezést (szünetelés, felfüggesztés, félbeszakadás) 

követően újraindult ügy a korábban eljárt tanácsra kerül kiszignálásra a főszabály szerinti 

sorrendtől függetlenül. 

 

Eltérés az egyenletes munkateher biztosítása végett 

 

A tanácsok eltérő létszáma miatt:  

civilisztikai ügyszakban a törvényszék fellebbviteli tanácsai azonos létszámmal működnek (egy 

fő tanácselnök és két fő előadó bíró), ezért nincs eltérő ügykiosztás. 

 

Ügyhátralék feldolgozása miatt: 

az ügyhátralékot felhalmozó tanácsnak azt magának kell feldolgoznia, ezért eltérő ügykiosztási 

módszer nem alkalmazandó. 

 

Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt: 

civilisztikai ügyszakban eltérő módszer alkalmazására nem kerül sor, az adott tanácsnak kell az 

ilyen ügyet feldolgozni. 

 

Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében a másodfokú tanácsok 

esetén amennyiben az általános ügyelosztási sorrend alapulvételével kiosztott ügyek alapján a 

másodfokú peres (Pf. és Gf.), valamint nemperes (Pkf. és Gpkf.) folyamatban lévő ügyek 

számában eltérés mutatkozik, úgy a hátralékot pót-tárgyalási nap, illetőleg további tárgyaláson 

kívüli tanácskozási nap beiktatásával kell annak a tanácsnak feldolgozni, amelynél a magasabb 

folyamatban lévő ügyszám jelentkezik. 

 

 

Eltérés egyéb körülményekhez képest 

 

Ítélkezési szünet tartama alatt / miatt 

 

Civilisztikai ügyszakban az általános és a speciális ügyelosztási rend érvényesül, kivéve a 

törvény alapján soron kívül intézendő ügyeket, ezek a törvénykezési szünet időtartama alatt 

arra a tanácsra kerülnek kiosztásra, aki ügyeleti beosztásából eredően szolgálatot teljesít. A 

másodfokú ügyek esetén a soron kívül intézendő ügy az ügyeletet ellátó bírákból alakított 

tanácsra kerülnek kiosztásra, amely tanácsot a hosszabb szolgálati idővel rendelkező bíró vezet. 

 

A bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy jellegére 
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Amennyiben a bíró nem tartósan, azaz 30 napot meg nem haladóan van távol, az ügy kiosztására 

annak tárgya, esetleges soron kívüli jellege figyelembevételével kerül sor az általános és 

speciális ügyelosztási rend alapján. 

 

 

A bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt 

 

Az átszignálásra az általános ügykiosztási rend és a speciális szabályok alkalmazásával kerül 

sor. 

 

A bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt 

 

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

ügykiosztásból kimarad.  

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

a soron kívüli ügy kiosztásából kimarad.  

 

Több szempont együttes fennállása miatt 

 

A civilisztikai ügyszakban a bíró tartós és 30 napot meg nem haladó távolléte miatt, valamint 

szolgálati viszonyának megszűnése miatt szabályozott ügykiosztás, átszignálás az irányadó. 

 

 

A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere 

 

A Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégium esetében a kollégiumvezető a fellebbviteli 

tanácsokban ítélkezik akként, hogy az 1.Pf. tanácsban minden páratlan hónapban, a 2.Pf. 

tanácsban minden páros hónapban egy tárgyalási napon vezeti a fellebbviteli tanácsot, valamint 

esetenként részt vesz a tárgyaláson kívüli ügyek elbírálásában. 

A kollégiumvezető-helyettes az 1.Pf. tanácsot folyamatosan vezeti, szervezi annak munkáját. 

A Gazdasági Nemperes Csoport vezetője a felszámolási ügyek intézésében vesz részt. 

 

Az ügykiosztás menete  

 

A kiosztandó ügy bemutatása az ügy kiosztására jogosultnak. 

 

A Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégium esetén minden nap a Polgári-Gazdasági Kezelő- 

és Leíró Iroda csoportvezetője, valamint a Munkaügyi Kezelő- és Leíró Iroda csoportvezetője 

minden nap bemutatja a szignálásra jogosultnak a kiosztandó ügyiratokat, aki a kezelőirodán 

végzi el a kiosztást. 

 

Az irat útja, a közreműködők feladatai 

 

A civilisztikai ügyszakban a Polgári-Gazdasági Kezelő- és Leíró Iroda csoportvezetője, 

valamint a Munkaügyi Kezelő- és Leíró Iroda csoportvezetője bemutatja szignálásra a 

kiosztandó ügyet. A szignáló az ügyet kiosztja. Az irodai dolgozó a BIIR lajstromban rögzíti a 

kiosztást, majd elhelyezi az iratot a tanács átadószekrény részébe. A hivatalsegéd 

átadókönyvvel viszi a kiosztott iratot a bíró, vagy a tanács elnöke dolgozószobájába, ahol átadja 

a bírónak vagy a tanács elnökének, aki az átadókönyv aláírásával igazolja az irat átvételét. 
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Az átosztás rendje 

 

Az átosztás esetei 

 

Civilisztikai ügy esetén az elsőfokú bíró, a tanács elnöke vagy a fellebbviteli tanács tagja, ha a 

kizárási okot maga jelenti be, és a kizárás nem érinti a teljes másodfokú tanácsot, úgy az ügy 

kiosztására jogosult szignálja át (osztja át) az elsőfokú ügyet és a helyettesítési rend szerint 

jelöli ki a másodfokú tanács elnökét, a tanács tagját. 

A kizárási ok megjelölése az ügyiratban nem szerepelhet, azt az elsőfokú bírónak a fellebbviteli 

tanács elnökének, a tanács előadó bíró tagjának elnöki ügyszámon kell bejelentenie. Az ügy 

kiosztására jogosult az elnöki iratban tünteti fel az elsőfokú ügy esetén az átszignálás, a 

másodfokú tanács esetén a helyettesítés okát. 

Amennyiben a másodfokú tanács valamennyi tagja kizárási okot jelent be, úgy az ügy 

kiosztására jogosult szignálja át az ügyet másik fellebbviteli tanácsra. Az eljárás menetére, az 

ok feltüntetésére az egyéni bejelentésre vonatkozó szabályok az irányadóak, azaz azt elnöki 

ügyszámon kell megtenni. 

Ha az ügyfél kéri a bíró kizárását és az érintett a kizárási ok fennálltát elismeri, úgy az 

ügykiosztásra jogosult az átszignálást az előbbiekben írt eljárási rend megtartása mellett végzi 

el. 

Amennyiben az ügyfél kizárási kérelmében írtakat a bíró nem ismeri el, és a törvényszék másik 

tanácsa rendeli el a kizárást, úgy az ügy átszignálását az ügy kiosztására jogosult végzi el. 

 

Eljárás az ügy átosztásakor 

 

Az átosztás kizárás esetén a fentiekben rögzített rend szerint történik. 

 

A helyettesítés rendje 

 

A civilisztikai ügyszakban az elsőfokú bíró akadályoztatása esetén – szóbeli bejelentését 

követően – az ügyfelek tájékoztatása és a tárgyalás elhalasztása érdekében a helyettesítés rendje 

a következő: 

 

A 4. tanácsot a 12. tanács, a 12. tanácsot a 27. tanács, a 27. tanácsot a 4. tanács helyettesíti. A 

33. és 34. tanács egymást helyettesíti. 

 

A másodfokú tanácsok esetén a helyettesítés rendje a következő:  

Az ítélkezésben akadályozott tanácselnököt elsősorban a kollégiumvezető, az ő 

akadályoztatása, távolléte esetén a másik tanács elnöke helyettesíti. A tanácsba beosztott előadó 

bíró akadályoztatása esetén a tanács elnöke intézkedik a másik fellebbviteli tanács elnökénél 

annak érdekében, hogy a kiesett előadó bíró helyett a másik tanácsból kerüljön sor előadó bíró 

kijelölésére akként, hogy először a hosszabb szolgálati idővel rendelkező bíró, majd a rövidebb 

szolgálati idővel rendelkező bíró vegyen részt az érintett tanács munkájában, egymást váltva. 

 

Fellebbviteli tanácsnál a törvényben meghatározotthoz képest magasabb létszám 

feltüntetése, az eljáró tanácsot alkotó bírók körének meghatározása, több tanácsba 

beosztott bíró-, kis bírói létszámból vagy szakosodásból adódó változó összetételű 
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tanácsok esetében  

 

A tanácsok összetételét az ügyelosztási rend mellékletei tartalmazzák. 

 

 

 

 

A Nemperes Csoport 

 

1a) Felszámolási iroda: 

 

1. Fpk. ügycsoportban az ügyek szignálása dr. Molnár Ágnes titkár és dr. Szűts Veronika 

dr. Jónás Andrea titkár között egyenlő arányban oszlik meg.  

 

2. Fpkh. ügycsoportban az új ügyeket az a bíró kapja, aki az alapügyet is kezeli. 

3. Cspk. ügycsoportban ugyancsak dr. Kelemen Tibor tanácselnök kapja az új ügyeket. 

4. Cspkh. ügycsoportban ugyancsak dr. Kelemen Tibor tanácselnök kapja az új ügyeket 

5. Apk. ügycsoportban az ügyek szignálása dr. Kelemen Tibor tanácselnök részére 

történik. 

6. Apkh. ügycsoportban az ügyek szignálása dr. Kelemen Tibor tanácselnök részére 

történik. 

7. Vpk. ügycsoportban az ügyek szignálása dr. Molnár Ágnes titkár és dr. Szűts Veronika 

dr. Jónás Andrea titkár között egyenlő arányban oszlik meg. 

8. Vpkh. ügycsoportban dr. Hatvani Eszter bíró részére történik a szignálás. 

9. Tpk. ügycsoportban ugyancsak dr. Molnár Ágnes titkár és dr. Szűts Veronika dr. Jónás 

Andrea titkár egyenlő arányban kapja az új ügyeket. 

 

1.b) A civil szervezetek nyilvántartását végző iroda 

 

1. a már meglévő nyilvántartási ügyekben új eljárás esetén vagy törvényességi 

felügyeleti eljárás estén automatikus 

2. új nyilvántartásba vételi eljárás estén maradéktalanul a munkateher arányos 

elosztására figyelemmel történik. 

 

 

I. Átosztás rendje 

 

2.a) Felszámolási iroda 

 

Felszámolási ügyekben átszignálásra kerül sor 

▪ a már folyamatban lévő ügyekben: 

a) beosztás megváltozása, 

b) bíró/titkár szolgálati viszonyának megszűnése, 

c) bíró/titkár tartós távolléte, 

d) egyenletes munkateher biztosítása, valamint 

▪ kizárási ok esetén. 

 

Titkárokról bírákra Fpk. ügycsoportban akkor történik, ha a felszámolás alá került cég 
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felszámolója benyújtja a közbenső mérleget, annak elbírálására már a bíró jogosult.  

Abban az esetben is átszignálásra kerül az ügy, ha a felszámoló közbenső mérleg helyett 

zárómérleget nyújt be és annak elbírálására – a Cstv. szabályai alapján a titkár nem jogosult.  

 

Dr. Molnár Ágnes titkárról az átszignálás dr. Czuczai Zsuzsanna csoportvezető bíróra, dr. Szűts 

Veronika dr. Jónás Andrea titkárról pedig dr. Hatvani Eszter bíróra történik. 

 

Fpkh, azaz kifogás, vitatott hitelező igény érkezésekor amennyiben az alapügy titkárra van 

szignálva, az alapügyet a titkárhoz beosztott bíró kapja. Dr. Molnár Ágnes titkárról az 

átszignálás dr. Czuczai Zsuzsanna csoportvezető bíróra, dr. Szűts Veronika dr. Jónás Andrea 

titkárról pedig dr. Hatvani Eszter bíróra történik. 

 

2.b) Civil szervezeteket nyilvántartó iroda 

 

nyilvántartási ügyében átszignálásra kerül sor 

▪ a már meglévő nyilvántartási ügyekben: 

e) beosztás megváltozása, 

f) bíró/titkár szolgálati viszonyának megszűnése, 

g) bíró/titkár tartós távolléte, 

h) egyenletes munkateher biztosítása, valamint 

▪ kizárási ok esetén. 

 

2.c) Cégbíróság 

 

A cégbíróságon az új cégek esetén, amennyiben egyszerűsített eljárásban nyújtják be a 

kérelmet, az ügyet az a bíró, illetve titkár kapja, aki az érkezés időpontjában munkát végez. 

A cégtörvényességi ügyeket automatikusan az a személy kapja, akinek a nevén volt az a cégügy, 

amely a törvényességi eljárással érintett (iroda szignál). 

Az ún. általános eljárási szabályok szerinti ügyeknél az ügyelosztás az ügyelosztási rendben 

meghatározott módon történik, figyelemmel az ügyek érkezési sorrendjére és az egyenletes 

terhelés követelményeire is 

 

 

Cégügyekben átszignálásra kerül sor 

▪ a már folyamatban lévő ügyekben: 

i) beosztás megváltozása, 

j) bíró/titkár szolgálati viszonyának megszűnése, 

k) bíró/titkár tartós távolléte, 

l) egyenletes munkateher biztosítása, valamint 

▪ kizárási ok esetén. 

 

A cégbíróságon bíró kizárására irányuló kérelem és elfogultság esetén a cégbíróság 

csoportvezetője szignál.   

 

II. A helyettesítés rendje 

 

3.a) Felszámolási iroda  

 

Csőd- és Felszámolási Csoportban a felszámolási csoport bírái a törvénykezési 
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szünetben ügyeleti rend szerint, egyéb esetben a bírák egymás helyettesítésére jogosultak. 

 A felszámolási csoportban dolgozó titkárok ugyancsak a törvénykezési szünetben 

ügyeleti rend szerint, egyéb esetben a bírák egymás helyettesítésére jogosultak. 

 

 

 

3.b) Civil szervezeteket nyilvántartó iroda 

 

Civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartását végző irodán 

dolgozó két fő titkár egymás helyettesítésére jogosultak. 

 

3.c) Cégbíróság 

 

A cégbíróságra beosztott bírák és bírósági ügyintézők egymás helyettesítésére 

jogosultak. Dr. Hatvani Eszter cégbejegyzés, változás bejegyzés ügyekben helyettesítésre 

jogosult. 

 

Az ügyelosztási rend 1/B-5/B. mellékletei tartalmazzák a büntető ügyszakba, az 1/C- 6/C. 

mellékletei a civilisztikai ügyszakba beosztott és kirendelt bírók, bírósági titkárok és bírósági 

ügyintézők által intézett ügyeket. 

 

 

Az ügyelosztási rendet az Egri Törvényszék Büntető Kollégiuma 2021. január 26. napján 

véleményezte és támogatta. 

 

Az ügyelosztási rendet az Egri Törvényszék Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégiuma 2021. 

január 25. napján véleményezte és támogatta. 

 

Az Egri Törvényszék Bírói Tanácsa 2021. január 25. napján az ügyelosztási rendet 

véleményezte és támogatta.  

 

Az ügyelosztási rend az Egri Törvényszék honlapján 2021. január 27. napján közzétételre, az 

Egri Törvényszék hirdetőtábláján 2021. január 27. napján kifüggesztésre került.  

 

Az ügyelosztási rend 2021. február 1. napjától hatályos. 

 

Eger, 2021. január 27.  

 

 

                   dr. Sallai Tamás 

                    az Egri Törvényszék megbízott elnöke 
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1/B. melléklet: A tanácsok által intézett elsőfokú büntetőügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 1. napjától 

 

Tanács-

szám 

Név Intézett ügycsoport Helyettesítés 

7. Tanácselnök 

Dr. Szabó Beáta 

 

Bírók: 

Dr. Lévai Zsolt 

Dr. Kovács Krisztina 

Nyikesné Dr. Lázár Erzsébet 

Dr. Kardos Dóra 

 

Dr. Potos Judit 

Dr. Beniczkyné Dr. Kelemen 

Gyöngyi 

Dr. Szilákné Dr. Fülöp Csilla 

 

gazdálkodással 

összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

 

10. tanács 

13. tanács 

20. tanács 

10. Tanácselnök: 

Dr. Lévai Zsolt 

 

Bírók: 

Dr. Szabó Beáta 

Dr. Kovács Krisztina 

Nyikesné Dr. Lázár Erzsébet 

Dr. Kardos Dóra 

 

Dr. Potos Judit 

Dr. Beniczkyné Dr. Kelemen 

Gyöngyi 

Dr. Szilákné Dr. Fülöp Csilla 

 

gazdálkodással 

összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

 

7. tanács 

13. tanács 

20. tanács 

13.  Tanácselnök: 

Dr. Kovács Krisztina 

 

Bírók: 

Dr. Szabó Beáta 

Dr. Lévai Zsolt 

Nyikesné Dr. Lázár Erzsébet 

Dr. Kardos Dóra 

 

Dr. Potos Judit 

Dr. Beniczkyné Dr. Kelemen 

Gyöngyi 

Dr. Szilákné Dr. Fülöp Csilla 

 

gazdálkodással 

összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

 

7. tanács 

10. tanács 

20. tanács 

 



19  

20. Tanácselnök: 

Dr. Kardos Dóra 

 

Bírók: 

Dr. Szabó Beáta 

Dr. Lévai Zsolt 

Dr. Kovács Krisztina 

Nyikesné Dr. Lázár Erzsébet 

 

Dr. Potos Judit 

Dr. Beniczkyné Dr. Kelemen 

Gyöngyi 

Dr. Szilákné Dr. Fülöp Csilla 

 

gazdálkodással 

összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

 

7. tanács 

10. tanács 

13. tanács 

 

 

 

 

2/B melléklet: A beosztott bírók által intézett elsőfokú büntetőügyek 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 1. napjától 

 

 

Tanács-

szám 

Név Intézett ügycsoportok Helyettesítés 

1. Dr. Fecz József - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye, 

- egyéb (vegyes) ügy (elsősorban 

nemzetközi büntetőjogi tárgyú 

ügy), 

- büntető nemperes ügyek, 

- 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 

 

 

Dr. Lévai Zsolt 

(nemzetközi büntetőjogi 

tárgyú nemperes elsőfokú 

ügyben) 

Dr. Vitai Erzsébet 

Dr. Szabó Beáta 

Dr. Lévai Zsolt 

Dr. Jávori Tünde 

Dr. Kovács Krisztina 

Dr. Gidó Tünde 

Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet 

Dr. Kántor István Zoltán 

Dr. Kósa Judit 

Dr. Kardos Dóra 
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6. Dr. Vitai Erzsébet - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye, bírósági mentesítés 

iránti ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- büntető nemperes ügyek, 

- 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 

 

Dr. Fecz József 

Dr. Szabó Beáta 

Dr. Lévai Zsolt 

Dr. Jávori Tünde 

Dr. Kovács Krisztina 

Dr. Gidó Tünde 

Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet 

Dr. Kántor István Zoltán 

Dr. Kósa Judit 

Dr. Kardos Dóra 

7. Dr. Szabó Beáta - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye, bírósági mentesítés 

iránti ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- büntető nemperes ügyek, 

- 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 

gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

Dr. Kardos Dóra 

 

Dr. Fecz József 

Dr. Vitai Erzsébet 

Dr. Lévai Zsolt 

Dr. Jávori Tünde 

Dr. Kovács Krisztina 

Dr. Gidó Tünde 

Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet 

Dr. Kántor István Zoltán 

Dr. Kósa Judit 

 

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 

- fiatalkorú büntetőügye 

Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet 

Dr. Vitai Erzsébet 

Dr. Fecz József 

10. Dr. Lévai Zsolt - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye, bírósági mentesítés 

iránti ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- büntető nemperes ügyek, 

- 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 

gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

Dr. Kovács Krisztina 

 

Dr. Fecz József  

Dr. Vitai Erzsébet 

Dr. Szabó Beáta 

Dr. Lévai Zsolt 

Dr. Jávori Tünde 

Dr. Gidó Tünde 

Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet 

Dr. Kántor István Zoltán 

Dr. Kósa Judit 

Dr. Kardos Dóra 
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11. Dr. Jávori Tünde - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye, bírósági mentesítés 

iránti ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- büntető nemperes ügyek, 

- 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 

 

Dr. Fecz József 

Dr. Vitai Erzsébet 

Dr. Szabó Beáta 

Dr. Lévai Zsolt 

Dr. Kovács Krisztina 

Dr. Gidó Tünde 

Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet 

Dr. Kántor István Zoltán 

Dr. Kósa Judit 

Dr. Kardos Dóra 

13. Dr. Kovács Krisztina - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye, 

bírósági mentesítés iránti ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- büntető nemperes ügyek, 

- 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 

gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

Dr. Lévai Zsolt 

 

Dr. Fecz József 

Dr. Vitai Erzsébet 

Dr. Szabó Beáta 

Dr. Jávori Tünde 

Dr. Gidó Tünde 

Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet 

Dr. Kántor István Zoltán 

Dr. Kósa Judit 

Dr. Kardos Dóra 

14. Dr. Gidó Tünde - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- büntető nemperes ügyek, 

- 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 

 

Dr. Fecz József 

Dr. Vitai Erzsébet 

Dr. Szabó Beáta 

Dr. Lévai Zsolt 

Dr. Jávori Tünde 

Dr. Kovács Krisztina 

Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet 

Dr. Kántor István Zoltán 

Dr. Kósa Judit 

Dr. Kardos Dóra 
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15. Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet 

- elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye, bírósági mentesítés 

iránti ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- büntető nemperes ügyek, 

- 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 

gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

Dr. Hajdúné Dr. Ruzsics 

Gabriella Erzsébet 

Dr. Kardos Dóra 

Dr. Vitai Erzsébet 

Dr. Fecz József 

16. Dr. Kántor István 

Zoltán 

- elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye, bírósági mentesítés 

iránti ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- büntető nemperes ügyek, 

- 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 

 

Dr. Fecz József 

Dr. Vitai Erzsébet 

Dr. Szabó Beáta 

Dr. Lévai Zsolt 

Dr. Jávori Tünde 

Dr. Kovács Krisztina 

Dr. Gidó Tünde 

Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet 

Dr. Kósa Judit 

Dr. Kardos Dóra 

18. Dr. Kósa Judit - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- büntető nemperes ügyek, 

- 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 

 

Dr. Fecz József 

Dr. Vitai Erzsébet 

Dr. Szabó Beáta 

Dr. Lévai Zsolt 

Dr. Jávori Tünde 

Dr. Kovács Krisztina 

Dr. Gidó Tünde 

Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet 

Dr. Kántor István Zoltán 

Dr. Kardos Dóra 
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20. Dr. Kardos Dóra - elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye, bírósági mentesítés 

iránti ügy, 

- egyéb (vegyes) ügy, 

- büntető nemperes ügyek, 

- 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 

gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

Dr. Szabó Beáta 

 

Dr. Fecz József 

Dr. Vitai Erzsébet 

Dr. Lévai Zsolt 

Dr. Jávori Tünde 

Dr. Kovács Krisztina 

Dr. Gidó Tünde 

Nyikesné Dr. Lázár 

Erzsébet 

Dr. Kántor István Zoltán 

Dr. Kósa Judit 

 

 

A gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmény miatt induló törvényszéki elsőfokú 

büntetőügyekben a tanács egyik tagja Dr. Potos Judit, Dr. Beniczkyné Dr. Kelemen Gyöngyi, 

Dr. Szilákné Dr. Fülöp Csilla az Egri Törvényszék polgári ügyszakának kijelölt bírái. 

Akadályoztatásuk esetén a tanács egyik tagja az Egri Törvényszék civilisztikai ügyszakba 

beosztott bírája. 

 

 

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

 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. január 1. napjától 

 

Tanács-

szám 

Név Kirendelés a 

törvényszékre 

Intézett 

ügycsoportok 

Helyettesítés 

Honnan Időtartam  

12. Dr. Matisz Natália Debreceni 

Járásbíróság 

2021. január 

1. napjától 

2021. június 

30. napjáig 

- elsőfokú 

büntetőügy, 

egyéb (vegyes) ügy 

gazdálkodással 

összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

 

Dr. Kovács 

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

 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 1. napjától 

 

Tanács-

szám 

Név Kirendelés a  

törvényszékre 

Intézett ügycsoportok Helyettesítés 

Honnan Idő-tar- 

tam 

  

2.Bf. Tanácselnökök: 

Dr. Vitai 

Erzsébet, 

vagy 

Dr. Jávori Tünde 

 

Bírók: 

Dr. Vitai 

Erzsébet, 

Dr. Jávori Tünde, 

Dr. Kántor István 

Zoltán 

Nyikesné Dr. 

Lázár Erzsébet 

Dr. Kardos Dóra 

Dr. Szabó Beáta 

Dr. Kovács 

Krisztina 

Dr. Lévai Zsolt 

  - 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, 

- egy éven túli letartóztatás 

miatt felterjesztett 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 

4. Bf. tanács 

 

akadályoztatás 

esetén 3.Bf. 

tanács 



25  

3.Bf. Tanácselnökök: 

 

Dr. Vitai 

Erzsébet, 

Dr. Hajdúné Dr. 

Ruzsics Gabriella 

Erzsébet, 

 

Bírók: 

 

Dr. Kovács 

Krisztina, 

Dr. Szabó Beáta, 

Nyikesné Dr. 

Lázár Erzsébet, 

Dr. Lévai Zsolt 

Dr. Kardos Dóra 

  - 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, 

- egy éven túli letartóztatás 

miatt felterjesztett 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 

2. Bf. tanács 

4.Bf. tanács 
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4.Bf. Tanácselnökök: 

Dr. Fecz József, 

vagy 

Dr. Gidó Tünde 

 

Bírók: 

Dr. Fecz József, 

Dr. Gidó Tünde, 

Dr. Kósa Judit, 

Nyikesné Dr. 

Lázár Erzsébet 

Dr. Kardos Dóra 

Dr. Szabó Beáta 

Dr. Kovács 

Krisztina 

Dr. Lévai Zsolt 

  - 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, 

- egy éven túli letartóztatás 

miatt felterjesztett 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 

2. Bf. tanács 

 

akadályoztatás 

esetén 3.Bf. 

tanács 

 

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

 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 1. napjától 

 

Tanács-

szám 

Név Intézett ügycsoportok Helyettesítés 

9. Dr. Bálint Tünde 

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 

- tanú kihallgatása iránti nemperes 

Bpk-s, valamint minden olyan egyéb 

Bpk-s és Beü-s ügyben történő eljárás, 

melyben bírósági titkár saját 

hatáskörben, önálló aláírási joggal 

eljárhat 

Dr. Törökné dr. Vincze 

Csilla  

Dr. Magos Andrea 

Dr. Kiss Enikő  

Dr. Szűts Veronika 

 

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 

- tanú kihallgatása iránti nemperes 

Bpk-s, valamint minden olyan egyéb 

Bpk-s és Beü-s ügyben történő eljárás, 

melyben bírósági titkár saját 

hatáskörben, önálló aláírási joggal 

eljárhat 

Dr. Kiss Enikő 

Dr. Bálint Tünde 

Dr. Törökné dr. Vincze 

Csilla 

Dr. Szűts Veronika 

 

 

21. Dr. Kiss Enikő 

bírósági titkár 

- tanú kihallgatása iránti nemperes 

Bpk-s, valamint minden olyan egyéb 

Bpk-s és Beü-s ügyben történő eljárás, 

melyben bírósági titkár saját 

hatáskörben, önálló aláírási joggal 

eljárhat 

Dr. Magos Andrea 

Dr. Bálint Tünde 

Dr. Törökné dr. Vincze 

Csilla 

Dr. Szűts Veronika 
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22. Dr. Törökné dr. 

Vincze 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 

- tanú kihallgatása iránti nemperes 

Bpk-s, valamint minden olyan egyéb 

Bpk-s és Beü-s ügyben történő eljárás, 

melyben bírósági titkár saját 

hatáskörben, önálló aláírási joggal 

eljárhat 

Dr. Bálint Tünde 

Dr. Magos Andrea 

Dr. Kiss Enikő 

Dr. Szűts Veronika 

 

 

23. Dr. Szűts 

Veronika 

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 

- tanú kihallgatása iránti nemperes 

Bpk-s, valamint minden olyan egyéb 

Bpk-s és Beü-s ügyben történő eljárás, 

melyben bírósági titkár saját 

hatáskörben, önálló aláírási joggal 

eljárhat 

Dr. Bálint Tünde 

Dr. Magos Andrea 

Dr. Kiss Enikő 

Dr. Törökné dr. Vincze 

Csilla 
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1/C/1. melléklet – A beosztott bírók és bírósági ügyintézők által intézett cégügyek 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 1. napjától  

Tanács-

szám 

 

Név Intézett ügycsoport 

 

Helyettesítés 

11. 

 

 

Dr. Nyiri Beáta 

Katalin 

törvényszéki 

tanácselnök 

Bejegyzés, módosítás: 

szövetkezet, 

részvénytársaság, korlátolt 

felelősségű társaság, 

vízgazdálkodási társulat, 

erdőbirtokossági társulat, 

végrehajtói iroda, 

kereskedelmi képviselet, 

külföldi cég magyarországi 

fióktelepe, Cgpk, Cgt, Kt, 

Vgf, Tpk ügyek, átalakulás, 

törlés 

 

Elsősorban Dr. Potos Judit 

törvényszéki bíró, 

akadályoztatása esetén 

másodlagosan Dr. 

Beniczkyné dr. Kelemen 

Gyöngyi törvényszéki bíró 

29. 
Dr. Potos Judit 

törvényszéki bíró 

Bejegyzés, módosítás: 

szövetkezet, 

részvénytársaság, korlátolt 

felelősségű társaság, 

vízgazdálkodási társulat, 

erdőbirtokossági társulat, 

végrehajtói iroda, 

kereskedelmi képviselet, 

külföldi cég magyarországi 

fióktelepe, Cgpk, Cgt, Kt, 

Vgf, Tpk ügyek, átalakulás, 

törlés 

Elsősorban Dr. Beniczkyné 

dr. Kelemen Gyöngyi 

törvényszéki bíró, 

akadályoztatása esetén 

másodlagosan Dr. Nyiri 

Beáta Katalin törvényszéki 

tanácselnök 

34. 

Dr. Beniczkyné 

dr. Kelemen 

Gyöngyi 

törvényszéki bíró 

Bejegyzés, módosítás: 

szövetkezet,  

részvénytársaság, korlátolt 

felelősségű társaság, 

vízgazdálkodási társulat, 

erdőbirtokossági társulat, 

végrehajtói iroda, 

kereskedelmi képviselet, 

külföldi cég magyarországi 

fióktelepe Cgpk, Cgt, Kt, 

Vgf, Tpk ügyek, átalakulás, 

törlés  

 

 

Elsősorban Dr. Potos Judit 

törvényszéki bíró, 

akadályoztatása esetén 

másodlagosan törvényszéki 

bíró Dr. Nyiri Beáta Katalin 

törvényszéki tanácselnök 
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15. 

Dr. Kelemenné 

Uracs Katalin 

bírósági 

ügyintéző 

Módosítás: 

betéti társaság 

közkereseti cég, 

korlátolt felelősségű  

Egyszerűsített eljárásban 

fenti ügyekben intézkedés 

ellátása   

Cgt, Kt. ügyek 

Névfoglalás 

 

Elsősorban: Bozóné 

Makovics Anita  

 

másodlagosan:  

Csehné Tóth Zsuzsanna 

Kókó Tímea 

17. 

Bozóné Makovics 

Anita 

bírósági 

ügyintéző 

Módosítás: 

betéti társaság 

közkereseti cég, 

korlátolt felelősségű  

Egyszerűsített eljárásban 

fenti ügyekben intézkedés 

ellátása   

Cgt, Kt. ügyek 

 

Elsősorban: dr. Kelemenné 

Uracs Katalin 

 

másodlagosan: Csehné Tóth 

Zsuzsanna 

Kókó Tímea 

 

 

19. 

Csehné Tóth 

Zsuzsanna 

bírósági 

ügyintéző 

Módosítás: 

betéti társaság 

közkereseti cég, 

korlátolt felelősségű  

Egyszerűsített eljárásban 

fenti ügyekben intézkedés 

ellátása   

Cgt, Kt. ügyek 

 

Elsősorban: Kókó Tímea 

 

másodlagosan:  

dr. Kelemenné Uracs Katalin 

Bozóné Makovics Anita 

35. 

Kókó Tímea 

bírósági 

ügyintéző  

Módosítás: 

betéti társaság 

közkereseti cég, 

korlátolt felelősségű  

Egyszerűsített eljárásban 

fenti ügyekben intézkedés 

ellátása   

Cgt, Kt. ügyek 

 

Elsősorban: Csehné Tóthné 

Zsuzsanna 

 

másodlagosan:  

dr. Kelemenné Uracs Katalin 

Bozóné Makovics Anita  

 

 

 

 

 

1/C/2. melléklet – A beosztott bírók és bírósági titkárok által intézett felszámolási ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 1. napjától  

 

Tanács-

szám 

 

Név Intézett ügycsoport 

 

Helyettesítés 

1. 

Dr. Czuczai 

Zsuzsanna 

csop.vez. bíró 

Fpk., Fpkh. 

Dr. Hatvani Eszter 

Dr. Kelemen Tibor 

2. 

Dr. Kelemen Tibor 

törvényszéki 

tanácselnök 

Fpk., Fpkh., Apk.,Apkh. 

Cspk, Cspkh.,Vpk., Vpk. 

Dr. Czuczai Zsuzsanna 

Dr. Hatvani Eszter 
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3. 
Dr. Hatvani Eszter  

törvényszéki bíró 
Fpk., Fpkh., Vpk.Vpkh. 

Dr. Czuczai Zsuzsanna 

Dr. Kelemen Tibor 

4. 
Dr. Molnár Ágnes 

bírósági titkár 
Fpk., Vpk., Tpk. 

Dr. Szűts Veronika 

dr. Jónás Andrea 

5. 
Dr. Szűts Veronika 

törvényszéki titkár 
Fpk., Vpk., Tpk. 

Dr. Molnár Ágnes 

13. 
dr. Jónás Andrea 

bírósági titkár 
Fpk., Vpk., Tpk. 

Dr. Molnár Ágnes 

 

 

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

 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 1. napjától  

 

Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoportok 

 

Helyettesítés 

4. Dr. Kovács Péter 

A 2016. évi CXXX. törvény 

(Pp.) 20. § (1), (3) bekezdés a) 

pont és (4) bekezdés 

 

Dr. Román Tamás 

12. Dr. Román Tamás 

A 2016. évi CXXX. törvény 

(Pp.) 20. § (1), (3) bekezdés a) 

pont és (4) bekezdés 

Dr. Utassyné dr. Holtzer Éva  

27. 
Dr. Utassyné dr. 

Holtzer Éva  

A 2016. évi CXXX. törvény 

(Pp.) 20. § (1), (3) bekezdés a) 

pont és (4) bekezdés 

 

Dr. Kovács Péter 

33. Dr. Paulik Andrea  

A 2016. évi CXXX. törvény 

(Pp.) 20. § (2) bekezdés 

szerinti munkaügyi perek 

munkaügyi bírói kijelölés 

 

Dr. Szilákné dr. Fülöp Csilla 

34. 
Dr. Szilákné dr. 

Fülöp Csilla  

A 2016. évi CXXX. törvény 

(Pp.) 20. § (2) bekezdés 

szerinti munkaügyi perek 

A 2016. évi CXXX. törvény 

(Pp.) 20. § (1), (3) bekezdés a) 

pontjához tartozó ügyek közül 

a gazdálkodó szervek peres és 

nemperes ügyei 

munkaügyi bírói kijelölés 

 

Dr. Paulik Andrea 
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3/C. melléklet: A beosztott és kirendelt bírók által intézett másodfokú civilisztikai ügyek 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 1. napjától  

 

 

Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoportok 

 

Helyettesítés 

1.Pf. 

 

A tanács elnöke: Dr. 

Németh Terézia 

kollégiumvezető-

helyettes  

Bíró: Dr. Oltai-

Kovács Krisztina  

Bíró: Dr. Gulyás 

István 

 

Esetenként: 

Dr. Tőzsér Lajos 

kollégiumvezető 

(minden páratlan 

hónap egy tárgyalási 

napján és esetenként 

tárgyaláson kívüli 

ügyekben) 

Dr. Nyiri Beáta  

(tárgyaláson kívüli 

ügyekben) 

 

PERES ÜGYEK 

Családjogi perek, Gondnoksági 

perek, Lakásügyi, társasházi 

perek 

Házasságon alapuló 

vagyonközösség megszüntetése 

iránti perek 

Kötelmi jogi perek, Kötelmi, 

vegyes kötelmi perek (elsősorban 

devizahiteles perek) 

Élettársi kapcsolaton alapuló 

vagyonközösség megszüntetése 

iránti perek (2013. évi V. tv. 

alapján) 

Végrehajtási perek 

Kártérítési perek 

 

PEREN KÍVÜLI ÜGYEK: 

különösen a pszichiátriai 

gyógykezeléssel, kapcsolattartás 

végrehajtásával kapcsolatos 

ügyek, 

távoltartási ügyek és a 

végrehajtási eljárás során hozott 

határozatok elleni fellebbezett 

ügyek 

fmh eljárásban benyújtott 

fellebbezés elbírálása 

 

 

 

2.Pf. tanács 

2.Pf. 

 

A tanács elnöke: Dr. 

Szalai Tünde 

tanácselnök  

Bíró: Dr. Nádai 

Tímea  

Bíró: Dr. Ádámné dr. 

Szilágyi Eszter  

 

Esetenként: 

Dr. Tőzsér Lajos 

kollégiumvezető  

(minden páros hónap 

egy tárgyalási napján 

PERES ÜGYEK 

Gazdálkodó szervezetek peres és 

nemperes ügyei, 

Élettársi kapcsolaton alapuló, 

vagyonközösség megszüntetése 

iránti ügyek (1959. évi IV. tv. 

alapján) 

Dologi jogi perek (tulajdoni és 

birtokvédelmi ügyek), 

Öröklési perek 

Kötelmi jogi perek, Kötelmi, 

vegyes kötelmi perek 

Társasházi és lakásügyi perek 

Végrehajtási perek 

 

 

1.Pf. tanács 
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és esetenként 

tárgyaláson kívüli 

ügyekben) 

Dr. Nyiri Beáta  

(tárgyaláson kívüli 

ügyekben) 

 

Kártérítési perek 

 

PEREN KÍVÜLI ÜGYEK 

Különösen: a végrehajtási eljárás 

során hozott határozatok elleni 

fellebbezett ügyek, 

adósságrendezési eljárással 

kapcsolatos nemperes ügyek 

(2015. évi CV. tv. szerint) 

hagyatéki eljárás során hozott 

végzések elleni fellebbezések 

elbírálása, 

fmh eljárásban benyújtott 

fellebbezés elbírálása 

 

 

 

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

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 1. napjától  

 

Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoportok 

 

Helyettesítés 

6. 
Dr. Bánhidy Erzsébet 

bírósági titkár 

Civil szervezetek 

nyilvántartásával 

összefüggő nemperes 

ügyek 

 

dr. Hepp János 

bírósági titkár 

14. 
Dr. Hepp János 

bírósági titkár 

Civil szervezetek 

nyilvántartásával 

összefüggő nemperes 

ügyek 

Dr. Bánhidy 

Erzsébet 

bírósági titkár 

29. 
Dr. Jónás Andrea 

bírósági titkár 

Első- és másodfokú 

ügyszak adott ügyei, 

nemperes ügyek intézése  

dr. Jeddi Katalin 

bírósági titkár 

31. 
Dr. Jeddi Katalin 

bírósági titkár 

Másodfokú ügyszak adott 

ügyei, nemperes ügyek 

intézése 

dr. Jónás Andrea 

bírósági titkár dr. 

Deli-Molnár 

Gábor bírósági 

titkár 

32. 
Dr. Farkas H. Regina 

bírósági titkár 

Első- és másodfokú 

ügyszak adott ügyei, 

nemperes ügyek intézése 

dr. Jónás Andrea 

bírósági titkár 

13. 
Kalina Zsuzsanna 

bírósági ügyintéző 

56/2008. (III. 26.) Korm. 

rendeletben biztosított 

feladatkörök ellátása 

igazgatási feladatokban 

való részvétel  

 

dr. Deli Molnár 

Gábor bírósági 

titkár 
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5/C. melléklet: A közvetítői feladatokat ellátó bírák / bírósági titkárok által intézett 

közvetítői ügyek polgári ügyszakban 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 1. napjától  

 

Tanács

-szám 
Név Intézett ügycsoport 

  

Helyettesítés 

6. 

Dr. Potos Judit 

törvényszéki 

tanácselnök 

az Egri Törvényszékre és az Egri 

Járásbíróságra érkező közvetítői 

ügyek 

Bírósági közvetítői tevékenységet 

végző bíró. 

dr. Hatvani Eszter 

Ágnes bíró 

20. 

Dr. Hatvani Eszter 

Ágnes 

bíró 

Az Egri Törvényszékre és az Egri 

Járásbíróságra érkező közvetítői 

ügyek. 

Bírósági közvetítői tevékenységet 

végző bíró. 

Dr. Potos Judit 

törvényszéki 

tanácselnök 

21. 
Dr. Hegedűs Ákos 

bíró 

Az Egri Járásbíróságra, a 

Füzesabonyi Járásbíróságra és a 

Hevesi Járásbíróságra érkező 

közvetítői ügyek. 

Bírósági közvetítői tevékenységet 

végző bíró. 

 

Szegediné dr. Hegyi 

Erika 

bíró 

22. 

Szegediné dr. 

Hegyi Erika 

bíró 

Az Egri Járásbíróságra, a 

Füzesabonyi Járásbíróságra és a 

Hevesi Járásbíróságra érkező 

közvetítői ügyek. 

Bírósági közvetítői tevékenységet 

végző bíró. 

Dr. Hegedűs Ákos 

bíró 

25. 

Dr. Murányiné  

dr. Perbíró Andrea 

Margit 

bíró 

Az Egri Járásbíróságra, a 

Füzesabonyi Járásbíróságra és a 

Hevesi Járásbíróságra érkező 

közvetítői ügyek. 

Bírósági közvetítői tevékenységet 

végző bíró. 

Dr. Kardos Dóra 

bíró 

26. 
Dr. Kardos Dóra 

bíró 

Az Egri Törvényszékre érkező 

közvetítői ügyek. Bírósági közvetítői 

tevékenységet végző bíró. 

Dr. Murányiné  

dr. Perbíró Andrea 

Margit 

bíró 

28. 

Dr. Papp-

Csertyaszki 

Melinda 

bírósági titkár 

A Hatvani Járásbíróságra és a 

Gyöngyösi Járásbíróságra érkező 

közvetítői ügyek. Bírósági közvetítői 

tevékenységet végző bírósági titkár. 

Dr. Nagy Ildikó 

bírósági titkár 
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B9. 
Dr. Nagy Ildikó 

bírósági titkár 

Az Egri Járásbíróságra, a 

Füzesabonyi Járásbíróságra és a 

Hevesi Járásbíróságra érkező 

közvetítői ügyek. Bírósági közvetítői 

tevékenységet végző bírósági titkár. 

Dr. Papp-Csertyaszki 

Melinda 

bírósági titkár 

 

 

 

6/C. melléklet: A kirendelt bírósági titkárok által intézett ügyek 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 1. napjától 

 

Tanács- 

szám 

Név Kirendelés a 

Törvényszékhez 

Intézett 

ügycsoport 

Helyettesítés  

 

Honnan Időtartam 

30. Dr. Deli-Molnár 

Gábor 

bírósági titkár 

Egri 

Járásbíró

ság 

2021. 

január 1. 

napjától 

2021. 

december 

31. 

napjáig 

Elsőfokú 

ügyszak adott 

ügyei, 

nemperes 

ügyek intézése 

 

dr. Jónás Andrea dr. Jeddi 

Katalin bírósági titkár 

 

 

 


