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A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 

ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 

2018. 
 

1.Alapadatok 

 

1.1. 

 Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető a törvényszék elnöke. 

 

1.2. 

 Utalás a figyelembevett alapelvekre [Ig.szabályzat 115. § (1) bekezdés] 

 

 

A Szolnoki 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) és bekezdésében meghatározott elvekre - a Bírói Tanács és a 

Kollégiumok véleményének ismeretében a 2018 évre vonatkozóan, mint a Szolnoki Törvényszék 

elnöke, az alábbiak szerint határozom meg. 

 

 

2. A bíróságon működő kollégiumok 

 

2.1. Büntető  

 

A Büntető Kollégium bírái, tanácsai és igazságügyi alkalmazottai a büntetőeljárásról szóló 1998. 

évi XIX. törvényben (Be.), valamint a 2017. évi XC. törvényben (új Be.) és az egyéb 

jogszabályokban meghatározott, a Szolnoki Törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozó, a 

következő ügycsoportokba sorolt büntető ügyekben járnak el. 

 

2.1.1. 

 

A Büntető Kollégium által intézett ügycsoportok felsorolása [Büsz. és iratkezelési szabályzat 

alapján]  

 

▪ első fokú büntetőügy,  

▪ fellebbezett büntetőügy, 

▪ fiatalkorúak büntetőügye, 

▪ fiatalkorúak fellebbezett büntetőügye, 

▪ büntető nemperes ügy, 

▪ fellebbezett büntető nemperes ügy, 

▪ bíróság kijelölése, 

▪ perújítási indítvány, 

▪ fellebbezett nyomozási bírói ügy, 

▪ egy éven túli előzetes letartóztatás miatt felterjesztett ügy, 

▪ bírósági mentesítés iránti ügy,  

▪ bírósági mentesítés iránti fellebbezett ügy, 

▪ idegenrendészeti fellebbezett ügy, 

▪ egyéb (vegyes) ügy, 

▪ szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértési miatti fellebbezett ügy, 
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▪ szabálysértési perújítási fellebbezett ügy, 

▪ bíróság kijelölése szabálysértési ügyben, 

▪ felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt,  

▪ szabadságvesztés végrehajtási ügy, 

▪ fellebbezett szabadságvesztés végrehajtási ügy, 

▪ közérdekű munkára ítéltek ügye,  

▪ közérdekű munkára ítéltek fellebbezett ügye, 

▪ feltételes szabadságra bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak pártfogó felügyelete 

elrendelésének ügye, 

▪ feltételes szabadságra bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak pártfogó felügyelete 

elrendelésének fellebbezett ügye,  

▪ egyéb bv. ügy, 

▪ fellebbezett egyéb bv. ügy. 

 

 

2.2. Civilisztika 

A Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium bírái, tanácsai és igazságügyi alkalmazottai a 

Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben (Pp.), valamint a 2016. évi CXXX. 

törvényben (új Pp.) és az egyéb jogszabályokban meghatározott, a Szolnoki Törvényszék 

hatáskörébe és illetékességébe tartozó, a következő ügycsoportokba sorolt civilisztikai ügyekben 

járnak el. 

 

 

2.2.1. Civilisztikai kollégium által intézett ügycsoportok felsorolása [Büsz. és iratkezelési 

szabályzat alapján] 

 

 ▪ elsőfokú polgári peres ügy, 

 ▪ fellebbezett polgári peres ügy,  

 ▪ polgári nemperes ügy, 

 ▪ bírósági közvetítői ügy (mediáció) 

▪ fellebbezett polgári nemperes ügy 

▪ bíróság kijelölése, 

▪ egyéb (vegyes) ügy, 

▪ felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

▪ elsőfokú munkaügyi peres ügy 

▪ fellebbezett munkaügyi peres ügy 

▪ munkaügyi nemperes ügy 

▪ fellebbezett munkaügyi nemperes ügy 

▪ elsőfokú közigazgatási peres ügy 

▪ fellebbezett közigazgatási peres ügy 

▪ közigazgatási nemperes ügy 

▪ fellebbezett közigazgatási nemperes ügy 

▪ választási kifogás 

▪ felszámolási nemperes ügy 

▪ felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői igény és kifogás 

▪ csődeljárási nemperes ügy 

▪ csődeljárási nemperes ügyben kifogás 

▪ a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy 

▪ a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján indult ügyben 

kifogás 



4 

▪ vagyonrendezési nemperes ügy 

▪ vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás 

▪ felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet javára bejegyzett 

jog, vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy 

▪ gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye 

▪ gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes ügye 

▪ cégtörvényességi ügy, ideértve a különleges törvényességi felügyeleti eljárást is 

▪ végelszámolási kifogás 

▪ egyéb cégügy 

▪ kényszertörlés 

▪ jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog, vagy tény törlésével összefüggő 

nemperes ügy 

 

 

 

3. Kollégiumok szerinti ügykiosztás 

 

A kiosztást végző vezető a kiosztásnak a bírák, a bírósági titkárok, a bírósági ügyintézők között 

munkateher jelentős eltérését eredményező hatását, továbbá az ügyelosztási rend módosításának 

szükségességét negyedévente felülvizsgálja, és indokolt esetben kezdeményezi az ügyelosztási rend 

módosítását.  

 

3.1. Az ügykiosztásra jogosultak – beleértve a helyettesítést is  

 

3.1.1. Az ügyek kiosztását az első és másodfokú ügycsoportokban egyaránt a kollégiumvezető, 

akadályoztatása esetén a 20.Pf. tanács elnöke, büntető ügyszakban automatikus szignálás mellett a 

kollégiumvezető, akadályoztatása esetén a 2.Bf. tanács elnöke végzi. 

 

3.1.2. A Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium ügykiosztása 

Az ügyek kiosztását az első és másodfokú ügycsoportokban egyaránt a kollégiumvezető végzi. 

 

Mediációs ügyekben a szignáló vezető a 11.Pf. tanács elnöke, mint megyei mediációs koordinátor.  

 

A cégbíróságon a cégügyek elosztását a cégbíróság csoportvezetője végzi a számítógépes program 

adta automatizmus szerint.  

 

A csőd- és felszámolási ügyeket a kollégiumvezető-helyettes szignálja ki. 

 

3.2. Az általános alkalmazott ügykiosztási módszer meghatározása [Büsz. 29-32. §-a, szabályzat 

116. § (1) bekezdése] 

 

Az ügykiosztásra jogosult vezető a kiosztást az érkezés sorrendjében az egyes másodfokú és az 

egyes elsőfokú tanácsok, valamint a titkárok között emelkedő sorrendben végzi.  

 

3.3 Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés esetei meghatározása, 

amelyek különösen 

3.3.1. Eltérés az ügy tárgyához képest 

3.3.1.1. Speciális szakértelmet igényel 

3.3.1.2. Nemzetközi elemet tartalmaz. 

3.3.2. Perjogi helyzethez képest 
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3.3.2.1. Soronkívüli ügy 

3.3.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett 

3.3.2.3. Bíró kizárása miatt 

3.3.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt 

3.3.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett 

3.3.3.1. Tanácsok eltérő létszáma miatt 

3.3.3.2. Ügyhátralék feldolgozása miatt 

3.3.3.3. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt 

3.3.3.4. A másodfokú felülbírálatok számának kiegyenlítése végett. 

3.3.3.5. Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében 

3.3.4. Egyéb körülményekhez képest. 

3.3.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt/miatt 

3.3.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy jellegére 

3.3.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűntetése miatt 

3.3.4.4. Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt 

3.3.4.5. Több szempont együttes fennállása 

 

3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere 

 

A bírósági vezetők részére az ügyek kiosztásának módját befolyásolhatja a tárgyalási kötelezettség 

mértéke és az igazgatási feladatok munkaterhe. A részükre történő ügykiosztás az általános 

módszerek alapján történik az előzőekben megjelöltek szerint.  

 

3.6. Az ügykiosztás menete 

 

3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak 

A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatról szóló 17/2014. (XII.23.) OBH utasítás (a 

továbbiakban Beisz.) 85-87. §-ai értelmében a kezdőiratot a kezdőiratként kezelendő iratot 

ügyiratként az esetleges előzményi iratokkal felszerelve a lajstromban történő bejegyzés napján, de 

legkésőbb az érkezést követő munkanapon az irodavezető bemutatja. Az ügy kiosztására jogosult 

bírósági vezető az eljáró bírót legkésőbb az irat bemutatását követő munkanapon a jelen 

ügyelosztási rendben foglaltaknak megfelelően kijelöli.  

 

3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai 

A kijelölés után az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodára. Az iroda az eljáró bíró kijelölése 

után a lajstromba bejegyzi az eljáró bíró tanács sorszámát, majd az iratot a bírónak a kijelölése 

napján, de legkésőbb a következő munkanapon bemutatja.  

 

3.7. Az átosztás rendje 

 

3.7.1. Az átosztás esetei 

Az ügykiosztásra jogosult az ügy intézésével másik tanácsot (bírót) jelöl ki a kizárása, a bíró 

szolgálati viszonyának megszűnése, a tartós távolléte, az ügy jellegére is figyelemmel távolléte, az 

egyenletes munkateher biztosítása, az ügyhátralék feldolgozása, a bíró áthelyezése, tartós 

kirendelése és kizárása esetén.  

 

3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor 

Átosztáskor az ügy iratai bemutatásra kerülnek a kiosztásra jogosult vezetőnek, ő az iraton az 

átosztás okának megjelölése mellett másik tanácsot (bírót) jelöl ki, és dátummal, aláírással ellátva 

bemutatja az irodának az ügyet az átosztás lajstromban történő átvezetése érdekében. A Beisz. 87. § 
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(1) bekezdése értelmében a kijelölés módosítása esetén az iroda az ügyirat bemutatásával értesíti 

mind a korábban, mind az újonnan kijelölt bírót. Az átosztás az általános ügykiosztási módszerek 

szerint történik 

 

3.8. 

 

A helyettesítésre a mellékletekben található szabályokat kell alkalmazni. 

 

3.9. A fellebbviteli tanácsnál a törvényben meghatározotthoz képest magasabb létszám feltüntetése, 

az eljáró tanácsot alkotó bírók körének meghatározása, a több tanácsba beosztott bíró – a kis bírói 

létszámból vagy szakosodásból adódó változó összetételű tanácsok esetében.  

 

Az eljáró tanácsot alkotó bírák körének meghatározását a mellékletek tartalmazzák.  

 

3.10. Utalás az ügyelosztási rend mellékleteire 

 

Az ügyelosztási rend 1-12. számú mellékleteket tartalmazza. 

 

 

S z o l n o k , 2018. szeptember 19. 

 

        Kissné dr. Szabó Judit 

          a törvényszék elnöke 
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MELLÉKLETEK  

 

1. számú melléklet: A beosztott bírók által intézett első fokú büntető ügyek 

 

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

 

Tanácsszám Név Intézet ügycsoport 

3.B. dr. Vígh Zsolt 

 

 törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú 

büntetőügyek (B.) 

 fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó 

büntetőügyei (Fk.) 

 büntető nemperes ügyek (Beü.) 

 bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

 

16.B. dr. Ivanov Dömötör  törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú 

büntetőügyek (B.) 

 fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó 

büntetőügyei (Fk.) 

 

6.B dr. Pongrácz Zsolt 

 

 törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú 

büntetőügyek (B.) 

 fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó 

büntetőügyei (Fk.) 

 büntető nemperes ügyek (Beü.) 

 bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

 külföldi ítéletek érvényének elismerése iránti ügyek 

(Beü.) 

8.B. dr. Nádor Zoltán 

 

 törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú 

büntetőügyek (B.) 

 fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó 

büntetőügyei (Fk.) 

 büntető nemperes ügyek (Beü.) 

 bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

 

9.B. Sólyomváriné 

dr. Csendes Mária 

 törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú 

büntetőügyek (B.) 

 fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó 

büntetőügyei (Fk.) 

 

10.B. dr. Papp Judit  külföldi ítéletek érvényének elismerése iránti ügyek 

(Beü.) 
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2. számú melléklet: A kirendelt bírók által intézett büntető elsőfokú ügyek 

 

Jelenleg nincs. 

 

3. számú melléklet: A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli büntető ügyek 

 

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

 

Tanácsszám Név Intézet ügycsoport 

1.Bf tanács elnöke: 

dr. Rochlitz Zoltán 

László 

 

tanács tagjai: 

dr. Kissné  

dr. Nedesán 

Marianna 

 

dr. Nagy Orsolya 

 

 fellebbezett büntetőügyek (Bf.) 

 fiatalkorúak fellebbezett büntetőügyei ( Bkf.) 

 fellebbezett büntető nemperes ügy (Bpkf.) 

 bíróság kijelölése (Bkk.) 

 perújítási indítvány (Bpi.) 

 egy éven túli előzetes letartóztatás miatt 

felterjesztett ügy (Bel.) 

 bírósági mentesítés iránti fellebbezett ügy (Rf.) 

 idegenrendészeti ügy (Ir.) 

 idegenrendészeti fellebbezett ügy (Irf.) 

 semmisségi ügy (Bsf.) 

 népfelkelési ügy (Ntf.) 

 elzárással is sújtható szabálysértés miatti 

fellebbezett ügy (Szef.) 

 bíróság kijelölése (Szkk.) 

 nem ügydöntő első fokú határozatok elleni, 

valamint a Bv. bírói határozata elleni fellebbezések 

(Beüf.) 

2.Bf. tanács elnöke: 

dr. Víghné  

dr. Tigyi Anikó 

 

tanács tagjai: 

dr. Papp Judit 

 

dr. Pócs Teodóra 

 fellebbezett büntetőügyek (Bf.) 

 fiatalkorúak fellebbezett büntetőügyei ( Bkf.) 

 fellebbezett büntető nemperes ügy (Bpkf.) 

 bíróság kijelölése (Bkk.) 

 perújítási indítvány (Bpi.) 

 egy éven túli előzetes letartóztatás miatt 

felterjesztett ügy (Bel.) 

 bírósági mentesítés iránti fellebbezett ügy (Rf.) 

 idegenrendészeti ügy (Ir.) 

 idegenrendészeti fellebbezett ügy (Irf.) 

 semmisségi ügy (Bsf.) 

 népfelkelési ügy (Ntf.) 

 elzárással is sújtható szabálysértés miatti 

fellebbezett ügy (Szef.) 

 bíróság kijelölése (Szkk.) 

 nem ügydöntő első fokú határozatok elleni, 

valamint a Bv. bírói határozata elleni fellebbezések 

(Beüf.) 
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Tanácsszám Név Intézet ügycsoport 

9.Bf. tanács elnöke: 

Sólyomváriné  

dr. Csendes Mária 

 

tagjai: 

dr. Hernádi Ildikó 

dr. Gy. Molnár 

Sándor 

 fellebbezett büntetőügyek (Bf.) 

 fiatalkorúak fellebbezett büntetőügye ( Fkf.) 

 nyomozási bíró határozata elleni fellebbezések (Bnf) 

 

 

 

2018. július 1-jétől a Be. 20. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti bűncselekményeket elbíráló tanács 

elnöke az ügykiosztási rend szerint következő, első fokon tárgyaló bíró (3.B., 6B., 8.B.), a tanács 

másik büntető ügyszakos tagja az ügykiosztási rend szerint másik első fokon tárgyaló büntető 

ügyszakos bíró, a tanács harmadik tagja a Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium ügykiosztási 

rendjében meghatározott ABC szerinti sorrendben haladva a következő kijelölt bíró. 

 

 

4. számú melléklet: A törvényszék hatáskörébe tartozó ügyek intézésére beosztott bírósági 

titkár 

 

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

 

Tanácsszám Név Intézet ügycsoport 

 

 

dr. Tóth Tímea 

A büntetések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 

2013. évi CCXL. tv. által a bírósági titkár 

hatáskörébe utalt büntetés-végrehajtási és 

egyéb peren kívüli ügyek 

 

 

5. számú melléklet: A kirendelt bírók által intézett másodfokú büntető ügyek 

 

Jelenleg nincs. 

 

 

6. számú melléklet a büntető ügyszakos bírák szakterületi kijelölése 

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

Sorszám Személy Szakterület szótár 

 Teljes név Szakterület 

1 Dr. Gy. Molnár Sándor Nyomozási bíró 

  1998.XIX.tv.17.(5)(6) bek. 

  Fk.Büntető ügyben kijelölt 

  Bj. Büntetés-végrehajtási fel.el. 

  1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban szerint 

ítélk.bíró 
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2 Dr. Hajdu Anna Fk.Büntető ügyben kijelölt 

  Nyomozási bíró 

  1998.XIX.tv.17.(5)(6) bek. 

  Bj.Büntetés-végrehajtási fel.el 

  1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban szerint 

ítélk.bíró 3 Dr. Hernádi Ildikó Fk.Büntető ügyben kijelölt 

  Nyomozási bíró 

  1998.XIX.tv. 17.(5)(6) bek. 

4 Dr. Ivanov Dömötör Gyula Fk.Büntető ügyben kijelölt 

  1998.XIX.tv.17.(5)(6) bek. 

  Büntetés-végrehajtási bírónak kijelölt 

5 Dr. Jenővári Éva Fk.Büntető ügyben kijelölt 

  1998.XIX.tv.17.(5)(6) bek. 

6 Dr. Kissné dr. Nedesán M 
Marianna 

MMmmmmMMarianna 

---- 

7 Dr. Nádor Zoltán Fk.Büntető ügyben kijelölt 

  Nyomozási bíró 

  1998.XIX.tv.17.(5)(6) bek. 

  Büntetés-végrehajtási bírónak kijelölt 

8 Dr. Nagy Orsolya Nyomozási bíró 

  1998.XIX.tv. 17.(5)(6) bek. 

  Fk.Büntető ügyben kijelölt 

9 Dr. Papp Judit Nyomozási bíró 

  1998.XIX.tv.17.(5)(6) bek. 

  Fk.Büntető ügyben kijelölt 

10 Dr. Pócs Teodóra Fk.Büntető ügyben kijelölt 

  Nyomozási bíró 

  1998.XIX.tv. 17.(5)(6) bek. 

11 Dr. Pongrácz Zsolt István Fk.Büntető ügyben kijelölt 

  1998.XIX.tv.17.(5)(6) bek. 

  Bj.Büntetés-végrehajtási fel.el 

  1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban szerint 

ítélk.bíró 12 Dr. Rochlitz Zoltán László Fk.Büntető ügyben kijelölt 

  Nyomozási bíró 

  1998.XIX.tv.17.(5)(6)bek. 

13 Sólyomváriné dr. Csendes M 

MMária 
Fk.Büntető ügyben kijelölt 

  1998.XIX.tv.17.(5)(6) bek. 

  Bj.Büntetésvégrehajtási fel.el 

  1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban szerint 

ítélk.bíró 14 Dr. Vígh Zsolt Fk.Büntető ügyben kijelölt 

  Nyomozási bíró 

  1998.XIX.tv.17.(5)(6) bek. 

15 Dr. Víghné dr. Tigyi Anikó Fk.Büntető ügyben kijelölt 
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7. számú melléklet: A törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú civilisztikai ügyeket intéző 

bírák, és az általuk intézendő ügycsoportok 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 

 

Tanácsszám Név Intézet ügycsoport 

6.P. dr. Karácson Éva  kiemelt jelentőségű perek 

 polgári elsőfokú peres ügyek (elsősorban a 

kártérítési perek, a bíróság elleni kártérítési perek, 

személyiségi jogvédelmi perek büntetés-

végrehajtás során okozott kár megtérítése iránti 

perek,öröklési perek) 

 felszámolási perek, gazdasági nemperes ügyek 

 végrehajtási perek 

 házastársi és élettársi közös vagyon 

megosztásával kapcsolatos perek 

8.P. Szántóné dr. Laczay Erika  kiemelt jelentőségű perek 

 polgári elsőfokú peres ügyek (elsősorban a 

kártérítési perek, a bíróság elleni kártérítési perek, 

személyiségi jogvédelmi perek büntetés-

végrehajtás során okozott kár megtérítése iránti 

perek,öröklési perek) 

 gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes 

jogvitái 

 egyes szerződésekkel kapcsolatos perek 

 házastársi és élettársi közös vagyon 

megosztásával kapcsolatos perek 

 a cég és a cég tagja közötti tagsági jogviszonyon 

alapuló perek 

 a cég szervei határozata 

  bírósági felülvizsgálata iránti perek 

 a tagkizárás iránti perek 

 a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének 

felelősségével kapcsolatos perek 

 egyes szerződésekkel kapcsolatos perek 

10.P. Tóthné dr. Drenkó Szilvia  kiemelt jelentőségű perek 

 felszámolási perek, gazdasági nemperes ügyek 

11.P. dr. Kis István  kiemelt jelentőségű perek 

 személyiségi jogvédelmi perek 

 bíróság elleni kártérítési perek 

 egyéb közhatalom gyakorlásával okozott 

kártérítési perek 

 büntetés-végrehajtás során okozott kár 

megtérítése iránti perek 

13. P. dr. Sándor Géza Árpád  alapítvány, civil szervezet megszüntetése iránti 

perek 

 felszámolási perek, gazdasági nemperes ügyek 

20. P. Kissné dr. Szabó Judit  házastársi és élettársi közös vagyon 

megosztásával kapcsolatos perek 
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Mészárosné dr. Balyi 

Ildikó 

Cégügyekben bírák járnak el: 

 

 alapbejegyzési eljárás (Közkereseti Társaság, 

Betéti Társaság, Egyéni Cég kivételével) 

Korlátolt Felelősségű Társaság egyéni 

szerződéssel, Zártkörűen működő 

Részvénytársaság, Zrt. egyéni szerződéssel, 

Szövetkezet, Egyesülés, Külföldiek 

Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi 

Képviselete, bármely közhasznú szervezet, 

Erdőbirtokossági Társulat, Vízgazdálkodási 

Társulat, Végrehajtó Iroda, Európai 

Gazdasági Egyesülés, Európai 

Részvénytársaság, Közjegyzői Iroda, Külföldi 

székhelyű Európai Gazdasági Egyesülés 

Magyarországi Fióktelepe, Európai 

Szövetkezet, határokon átnyúló tőkeegyesítő 

társaság, 

 változásbejegyzési eljárás (Közkereseti 

Társaság, Betéti Társaság, Egyéni Cég 

kivételével), Szövetkezet, Egyesülés, Közös 

Vállalat, Korlátolt Felelősségű Társaság (bíró, 

ha a változás a jegyzett tőkét vagy kizárólag a 

szerződést érinti), Zártkörűen és Nyilvánosan 

működő részvénytársaság, Külföldiek 

Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi 

Képviselete, Közhasznú szervezet, 

Erdőbirtokossági Társulat, Vízgazdálkodási 

Társulat, Külföldi  

  Vállalkozás Magyarországi Képviselete, 

Végrehajtó Iroda, Európai Gazdasági 

Egyesülés,  Európai Részvénytársaság, 

Közjegyzői Iroda, Külföldi székhelyű Európai 

Gazdasági  Egyesülés Magyarországi 

Telephelye, Európai Szövetkezet, Határokon 

átnyúló tőkeegyesítő  társaság cégformákban, 

 cégformától független adatok bejegyzésére 

irányuló eljárásban, 

 végelszámolást érintő ügyekben 

végelszámolás bejegyzése és a cég törlésére 

irányuló eljárás,  

 végelszámolási kifogás,  

 a cég átalakulásának bejegyzésére irányuló 

eljárás, 

 jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett 

tény vagy jog törlése, 

 törvényességi felügyeleti eljárások, ezen belül 

különleges törvényességi felügyeleti 

eljárások: 

   -  végelszámolót érintő ügyekben, 
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   - a cégjegyzékbe bejegyzett 

személynek a céggel kapcsolatos jogviszony 

törlésére irányuló eljárás,  

  - más hatóság eljárásának kezdeményezése, 

  - ha a kérelmező a cég cégjegyzékébe 

bejegyzett szervezet vagy személy, vagy 

eltiltásról  kell dönteni (akár mellőzni), 

 kényszertörlési eljárás (felszámolási eljárás 

kezdeményezése, végső kényszertörlés eltiltás 

mellőzésével, vagy eltiltással) 

 

 dr. Császiné dr. Dupcsák 

Csilla 

 alapbejegyzési eljárás (Közkereseti Társaság, 

Betéti Társaság, Egyéni Cég kivételével) 

Korlátolt Felelősségű Társaság egyéni 

szerződéssel, Zártkörűen működő 

Részvénytársaság, Zrt. egyéni szerződéssel, 

Szövetkezet, Egyesülés, Külföldiek 

Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi 

Képviselete, bármely közhasznú szervezet, 

Erdőbirtokossági Társulat, Vízgazdálkodási 

Társulat, Végrehajtó Iroda, Európai 

Gazdasági Egyesülés, Európai 

Részvénytársaság, Közjegyzői Iroda, Külföldi 

székhelyű Európai Gazdasági Egyesülés 

Magyarországi Fióktelepe, Európai 

Szövetkezet, határokon átnyúló tőkeegyesítő 

társaság, 

 változásbejegyzési eljárás (Közkereseti 

Társaság, Betéti Társaság, Egyéni Cég 

kivételével), Szövetkezet, Egyesülés, Közös 

Vállalat, Korlátolt Felelősségű Társaság (bíró, 

ha a változás a jegyzett tőkét vagy kizárólag a 

szerződést érinti), Zártkörűen és Nyilvánosan 

működő részvénytársaság, Külföldiek 

Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi 

Képviselete, Közhasznú szervezet, 

Erdőbirtokossági Társulat, Vízgazdálkodási 

Társulat, Külföldi  

  Vállalkozás Magyarországi Képviselete, 

Végrehajtó Iroda, Európai Gazdasági 

Egyesülés,  Európai Részvénytársaság, 

Közjegyzői Iroda, Külföldi székhelyű Európai 

Gazdasági  Egyesülés Magyarországi 

Telephelye, Európai Szövetkezet, Határokon 

átnyúló tőkeegyesítő  társaság cégformákban, 

 cégformától független adatok bejegyzésére 

irányuló eljárásban, 

 végelszámolást érintő ügyekben 

végelszámolás bejegyzése és a cég törlésére 

irányuló eljárás,  
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 végelszámolási kifogás,  

 a cég átalakulásának bejegyzésére irányuló 

eljárás, 

 jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett 

tény vagy jog törlése, 

 törvényességi felügyeleti eljárások, ezen belül 

különleges törvényességi felügyeleti 

eljárások: 

   -  végelszámolót érintő ügyekben, 

   - a cégjegyzékbe bejegyzett 

személynek a céggel kapcsolatos jogviszony 

törlésére irányuló eljárás,  

  - más hatóság eljárásának kezdeményezése, 

  - ha a kérelmező a cég cégjegyzékébe 

bejegyzett szervezet vagy személy, vagy 

eltiltásról  kell dönteni (akár mellőzni), 

 kényszertörlési eljárás (felszámolási eljárás 

kezdeményezése, végső kényszertörlés eltiltás 

mellőzésével, vagy eltiltással) 

 

 

A törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú civilisztikai ügyeket intéző bírák és az általuk 

intézendő ügycsoportok, illetve a 2018. július 1-jétől a Be. 20. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti 

bűncselekményeket elbíráló polgári ügyszakos bírók. 

 

Gyöngyné dr. Kovács Gabriella 

Szántóné dr. Laczay Erika 

Tóthné dr. Drenkó Szilvia 

Az ügyelosztási rend 5.3.1.1. pontja és az 1. számú 

melléklet rendelkezései szerint 

 

 

 

8. számú melléklet: A kirendelt bírók által intézett civilisztikai elsőfokú ügycsoportok 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 

 

Tanácsszám Név 
Kirendelés a Szolnoki Törvényszékre 

Intézett ügycsoport 
Honnan Időtartam 

5.P. dr.Válik Edina 

Csilla 

(kirendeléssel) 

Szolnoki 

Járásbíróság 

2018. január 1-től 

2018. december 31-ig 

 kiemelt jelentőségű 

perek 

 gazdálkodó 

szervezetek egymás 

közötti vegyes jogvitái  

 a cég és a cég tagja 

közötti tagsági 

jogviszonyon alapuló 

perek 

 a cég szervei 

határozata 

  bírósági 

felülvizsgálata iránti 
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perek 

 a tagkizárás iránti 

perek 

 a gazdasági társaság 

vezető 

tisztségviselőjének 

felelősségével 

kapcsolatos perek 

 egyes szerződésekkel 

kapcsolatos perek 

 felszámolási perek, 

gazdasági nemperes 

ügyek 

 

 

9. számú melléklet: A beosztott és kirendelt bírók által intézett civilisztikai fellebbviteli 

ügycsoportok 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

1. Pf. tanácselnök: 

dr. Nánásiné 

dr. Szabó Róza 

 

tanács tagjai: 

dr. Válik Edina Csilla 

(kirendeléssel) 

dr. Rimaszombati Éva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Pf. tanács 

 

1. ági öröklés 

2. ajándék visszakövetelése 

3. apaság megállapítása iránti per 

5. bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása 

6. birtokvédelmi per 

8. egyéb, szerződésen kívüli kártérítés 

10. egyéb dologi jogi per 

11. egyéb fellebbezett peres ügy 

12. egyéb házassági per 

13. egyéb nem nevesített megállapítási per 

14. egyéb öröklési per 

15. egyéb végrehajtási per 

17. élettársak lakáshasználatának rendezése 

18. élettársak vagyonjogi igénye 

19. forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

21. gondnokság alá helyezésről szóló határozat felülvizsgálata 

iránt gyámhivatal által indított per 

22. gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos per 

23. gyermek elhelyezése harmadik személynél 

24. gyermek kiadása iránti per 

25. gyermektartás meghatározása 

26. gyermektartás megváltoztatása 

27. hagyatéki hitelezői igény 

28. használat rendezése 

29. házasság felbontása közös megegyezés nélkül 

30. házasság felbontása közös megegyezéssel 

31. házassági vagyonjogi per 

32. igényper 

36. kapcsolattartás szabályozása és szülői felügyeleti joggal 

kapcsolatos per 

37. kártalanítás a Be. alapján 

39. köteles rész 

40. közérdekű adat kiadása 

41. közös költség megfizetése 
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42. közös tulajdon megszüntetése 

43. közüzemi közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény 

44. lakásügyi per 

45. Magyar Állam elleni öröklési per 

46. mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos 

per 

48. örökbefogadással kapcsolatos per 

49. öröklési szerződéssel kapcsolatos per 

50. parkolási pótdíj 

51. szabálytalan vételezés 

55. származás megállapítása iránti egyéb per 

56. szavatosság, jótállás, kötbér 

57. szerződés hatálytalansága 

58. szerződés nemlétezése, érvénytelensége 

59. szolgalmi joggal kapcsolatos per 

60. szomszédjogi per 

61. szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása 

62. szülői felügyelet gyakorlásának rendezése 

63. társasházi alapító okirat létrehozása, módosítása 

64. társasházi közgyűlési határozat érvénytelenségének a 

megállapítása 

68. törvényen alapuló egyéb tartási per 

69. tulajdonjog megállapítása öröklési jog alapján 

70. tulajdonjog megállapítása 

74. végrehajtás megszüntetése, korlátozása 

75. végrendelet érvénytelensége 

Gazdasági peres ügyek 

 

1. birtokvédelmi per 

3. egyéb, szerződésen kívüli kártérítés 

5. egyéb dologi jogi per 

7. egyéb nem nevesített megállapítási per 

8. egyéb végrehajtási per 

9. egyéb vegyes kötelem 

12. használat rendezése 

16. Kgfb-vel, Casco biztosítással kapcsolatos per 

17. közös tulajdon megszüntetése 

19. mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos 

per 

20. parkolási pótdíj 

23. szavatosság, jótállás, kötbér 

26. szolgalmi joggal kapcsolatos per  

27. szomszédjogi per  

28. teljesítés igazolási szakértői szerv szakvéleményére alapított 

per 

29. tulajdonjog megállapítása 

31. végrehajtás megszüntetése, korlátozása 

 

Polgári nem peres ügyek 

 

1. Beavatkozást elutasító végzés 

2. Bírósági végrehajtási ügyben hozott egyéb végzés 

3. Biztosítási intézkedés tárgyában hozott végzés 

4. Egyéb határozat (megelőző távoltartás) 

5. Félbeszakadást megállapító végzés 

6. Felfüggesztő végzés 

7. Fellebbezést elutasító végzés 

8. Fizetési meghagyásos ügyben hozott végzés 

9. Hagyatéki ügyben hozott végzés 

10. Ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés 
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11. Idézés, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés 

12. Igazolási kérelmet elutasító végzés 

13. Jogutódlást megállapító végzés 

14. Kizárás 

15. Költségkedvezmény tárgyában hozott végzés 

16. Pénzbírságot kiszabó végzés 

17. Perfeljegyzés tárgyában hozott végzés 

18. Permegszüntető végzés 

19. Perújítás megengedhetősége tárgyában hozott végzés 

20. Pénzügyi békéltető testület határozatának megváltoztatása 

(fogyasztói) 

21. Pénzügyi békéltető testületi határozat megváltoztatása 

(pénzügyi intézményi) 

22. Szakértői díjmegállapítás tárgyában hozott végzés 

23. Végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés 

24. Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés 

25. Áttételt elrendelő végzés 

26. Önkényesen elfoglalt lakás kiürítése 

Pkk. – Bíróság kijelölése 

Pkif. -  Felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása 

miattNemperes gazdasági ügyek 

 

1. Beavatkozást elutasító végzés 

2. Biztosítási intézkedés tárgyában hozott végzés 

3. Egyéb határozat 

4. Félbeszakadást megállapító végzés 

5. Felfüggesztő végzés 

6. Fellebbezést elutasító végzés 

7. Fizetési ügyben hozott végzés 

8. Ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés 

9. Idézés, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés 

10. Igazolási kérelmet elutasító végzés 

11. Jogutódlást megállapító végzés 

12. Kizárás 

13. Költségkedvezmény tárgyában hozott végzés 

14. Pénzbírságot kiszabó végzés 

15. Perfeljegyzés tárgyában hozott végzés 

16. Permegszüntető végzés 

17. Perújítás megengedhetősége tárgyában hozott végzés 

18. Szakértői díjmegállapítás tárgyában hozott végzés 

19. Végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés 

20. Áttételt elrendelő végzés 

4.Pf. tanácselnök: 

dr. Sándorné 

dr. Nagy Erika 

 

tanács tagjai: 

dr. Kovács Piroska  

dr. Takó Kornélia 

4.Pf. tanács 

 

Polgári peres ügyek 

 

4. BÁR listával kapcsolatos per 

7. deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal 

kapcsolatos per 

8. egyéb, szerződésen kívüli kártérítés 

9. egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

10. egyéb dologi jogi per 

15. egyéb végrehajtási per 

16. egyéb vegyes kötelem 

19. forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése  

20. gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes 

felelőssége 

33. ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása 

34. jogalap nélküli gazdagodás 

35. jognyilatkozat pótlása 
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38. Kgfb-vel, Casco biztosítással kapcsolatos per 

47. orvosi műhibaper, egészségügyi intézményekkel szembeni 

kártérítési per 

50. parkolási pótdíj 

51. szabálytalan vételezés 

52. szállítási szerződés 

53. számadás helyességének megállapítása iránti per 

54. számadásra kötelezés iránti per 

56. szavatosság, jótállás, kötbér 

57. szerződés hatálytalansága 

58. szerződés nemlétezése, érvénytelensége 

64. társasházi közgyűlési határozat érvénytelenségének 

megállapítása 

66. teljesítés igazolási szakértői szerv szakvéleményére alapított 

per 

67. testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 

71. utazási szerződésből eredő per 

72. vadkár 

73. vállalkozási szerződés 

74. végrehajtás megszüntetése, korlátozása 

 

Gazdasági peres ügyek 

 

2. deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal 

kapcsolatos per 

3. egyéb, szerződésen kívüli kártérítés 

4. egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

7. egyéb nem nevesített megállapítási per 

8. egyéb végrehajtási per 

9. egyéb vegyes kötelem 

10. forint alapú kölcsön, hitel, lízing díj megfizetése 

11. gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes 

felelőssége 

13. ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása 

14. jogalap nélküli gazdagodás 

15. jognyilatkozat pótlása 

18. közüzemi, közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény 

20. parkolási pótdíj 

21. szabálytalan vételezés 

22. szállítási szerződés 

23. szavatosság, jótállás, kötbér 

24. szerződés hatálytalansága 

25. szerződés nemlétezése, érvénytelensége 

 

Közigazgatási peres ügyek 

 

1. Egyéb fellebbezett peres ügy 

2. Energiaügy 

3. Gyámügy 

4. Hírközlési ügy  

5. Kisajátítási határozattal kapcsolatos ügy 

6. Közbeszerzési ügy 

7. Média ügy 

8. Versenyügy 

 

Közigazgatási nem peres ügyek 

 

1. Beavatkozást elutasító végzés 

2. Egyéb első fokú érdemi végzés 

3. Egyéb határozat 
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4. Eljárásra kötelezés tárgyában hozott végzés 

5. Félbeszakadást megállapító végzés 

6. Felfüggesztő végzés 

7. Fellebbezést elutasító végzés 

8. Idézés vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés 

9. Igazolási kérelmet elutasító végzés 

10. Jogutódlást megállapító végzés 

11. Kizárás 

12. Költségkedvezmény tárgyában hozott végzés 

13. Pénzbírságot kiszabó végzés 

14. Permegszüntető végzés 

15. Perújítás megengedhetősége tárgyában hozott végzés 

16. Szakértői díjmegállapítás tárgyában hozott végzés 

17. Végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés 

18. Áttételt elrendelő végzés 

 

Munkaügyi peres ügyek 

 

1. Állami foglalkoztatási szerv határozatának felülvizsgálata 

2. Atipikus munkaszerződéssel kapcsolatos per – 

munkaszerződés és kinevezés keletkezése és módosítása 

3. Atipikus munkaszerződéssel kapcsolatos per – munkaviszony 

megszüntetése 

4. Diszkriminációval kapcsolatos per – munkabér, illetmény és 

egyéb anyagi juttatások 

5. Diszkriminációval kapcsolatos per – munkaszerződés és 

kinevezés keletkezése és módosítasa 

6. Diszkriminációval kapcsolatos per – munkaviszony 

megszüntetése 

7. Diszkriminációval kapcsolatos, kinevezés keletkezése és 

módosítása tárgyában indult, szolgálati jogviszonyból származó 

per (Kttv., Hszt., Hjt., Üsztv., Bjt., Iasz., stb…) 

8. Egészségbiztosítási ügyek, ideértve a 2011. évi CXCI. 

törvény szerinti pereket. 

9. Egyéb fellebbezett peres ügy.  

10. Egyéb szolgálati jogviszonyból származó perek (Kttv., Hszt., 

Hjt., Üsztv., Bjt., Iasz., stb…) 

11. Fegyelmi felelősség  

12. Fizetési felszólítás 

13. Illetménnyel kapcsolatos, szolgálati jogviszonyból származó 

per (Kttv., Hszt., Hjt., Üsztv., Bjt., Iasz., stb…) 

14. Jogalap nélküli ellátással kapcsolatos TB határozat 

felülvizsgálata iránti per.  

15. Jogviszony megszüntetésével kapcsolatos szolgálati 

jogviszonyból származó per (Kttv., Hszt., Hjt., Üsztv., Bjt., 

Iasz., stb…) 

16. Kinevezés keletkezésével és módosításával kapcsolatos 

egyéb szolgálati jogviszonyból származó per (Kttv., Hszt., Hjt., 

Üsztv., Bjt., Iasz., stb…) 

17. Kormánytisztviselői döntőbizottsági határozat 

felülvizsgálata 

18. Leltárhiányért fennálló felelősség 

19. Megőrzési felelősség 

20. Munkabér, illetmény és egyéb anyagi juttatások 

21. Munkáltató anyagi felelőssége 

22. Munkáltató egészségsértése miatti kárfelelősség 

23. Munkáltató igazolás kiadása iránti per 

24. Munkaszerződés és kinevezés keletkezése és módosítása 

25. Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéssel kapcsolatos per 

26. Munkaügyi kapcsolatokkal, szakszervezettel, kollektív 
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szerződéssel, stb… összefüggő perek 

27. Munkavállaló anyagi felelőssége 

28. Munkavállalói biztosíték 

29. Munkavállalót ért egészségsértés miatti TB határozat 

felülvizsgálata iránti per 

30. Munkaviszony megszüntetése 

31. Nyugdíjügyek, ideértve a 2011. évi CLXVII. törvény szerinti 

pereket 

32. Prémium, bónusz, jutalék, jutalom 

33. Rendkívüli munkavégzés, ügyelet, készenlét 

34. Szabadság és tanulmányi kedvezmények 

35. Társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata 

36. Teljesítményértékeléssel, minősítéssel kapcsolatos szolgálati 

jogviszonyból származó per (Kttv., Hszt., Hjt., Üsztv., Bjt., 

Iasz., stb…) 

37. Versenytilalmi megállapodással kapcsolatos per 

38. Vezető állású munkavállalóval kapcsolatos per 

 

Munkaügyi nem peres ügyek 

 

1. Beavatkozást elutasító végzés 

2. Egyéb határozat 

3. Félbeszakadást megállapító végzés 

4. Felfüggesztő végzés 

5. Fellebbezést elutasító végzés 

6. Fizetési meghagyásos ügyben hozott végzés 

7. Ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés 

8. Idézés, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés 

9. Igazolási kérelmet elutasító végzés 

10. Jogutódlást megállapító végzés 

11. Kizárás 

12. Költségkedvezmény tárgyában hozott végzés 

13. Pénzbírságot kiszabó végzés 

14. Perfeljegyzés tárgyában hozott végzés 

15. Permegszüntető végzés 

16. Perújítás megengedhetősége tárgyában hozott végzés.  

17. Szakértői díjmegállapítás tárgyában hozott végzés 

18. Áttételt elrendelő végzés 

 

Polgári nem peres ügyek 

 

1. Beavatkozást elutasító végzés 

2. Bírósági végrehajtási ügyben hozott egyéb végzés 

3. Biztosítási intézkedés tárgyában hozott végzés 

4. Egyéb határozat (megelőző távoltartás) 

5. Félbeszakadást megállapító végzés 

6. Felfüggesztő végzés 

7. Fellebbezést elutasító végzés 

8. Fizetési meghagyásos ügyben hozott végzés 

9. Hagyatéki ügyben hozott végzés 

10. Ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés 

11. Idézés, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés 

12. Igazolási kérelmet elutasító végzés 

13. Jogutódlást megállapító végzés 

14. Kizárás 

15. Költségkedvezmény tárgyában hozott végzés 

16. Pénzbírságot kiszabó végzés 

17. Perfeljegyzés tárgyában hozott végzés 

18. Permegszüntető végzés 

19. Perújítás megengedhetősége tárgyában hozott végzés 
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20. Pénzügyi békéltető testület határozatának megváltoztatása 

(fogyasztói) 

21. Pénzügyi békéltető testületi határozat megváltoztatása 

(pénzügyi intézményi) 

22. Szakértői díjmegállapítás tárgyában hozott végzés 

23. Végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés 

24. Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés 

25. Áttételt elrendelő végzés 

26. Önkényesen elfoglalt lakás kiürítése 

Pkk. – bíróság kijelölése  

Pkif. – felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

 

Nem peres gazdasági ügyek 

 

1. Beavatkozást elutasító végzés 

2. Biztosítási intézkedés tárgyában hozott végzés 

3. Egyéb határozat 

4. Félbeszakadást megállapító végzés 

5. Felfüggesztő végzés 

6. Fellebbezést elutasító végzés 

7. Fizetési ügyben hozott végzés 

8. Ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés 

9. Idézés, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés 

10. Igazolási kérelmet elutasító végzés 

11. Jogutódlást megállapító végzés 

12. Kizárás 

13. Költségkedvezmény tárgyában hozott végzés 

14. Pénzbírságot kiszabó végzés 

15. Perfeljegyzés tárgyában hozott végzés 

16. Permegszüntető végzés 

17. Perújítás megengedhetősége tárgyában hozott végzés 

18. Szakértői díjmegállapítás tárgyában hozott végzés 

19. Végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés 

20. Áttételt elrendelő végzés 

11. Pf. tanácselnök: 

dr. Kis István 

kollégiumvezető 

 

tanács tagjai: 

Tóthné dr. Drenkó Szilvia 

kirendelt bírók: 

Csontosné dr. Török Márta  

dr. Polgár Éva  

dr. Karmazin Orsolya  

dr. Stass Anikó  

dr. Munkácsi Magdolna  

dr. Demény Attila  

11.Pf. tanács 

 

Polgári ügyek 

 

1. ági öröklés 

2. ajándék visszakövetelése 

3. apaság megállapítása iránti per 

5. bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása 

8. egyéb, szerződésen kívüli kártérítés 

12. egyéb házassági per 

14. egyéb öröklési per 

17. élettársak lakáshasználatának rendezése 

19. forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

23. gyermek elhelyezése harmadik személynél 

24. gyermek kiadása iránti per 

25. gyermektartás meghatározása 

26. gyermektartás megváltoztatása 

27. hagyatéki hitelezői igény 

31. házassági vagyonjogi per 

36. kapcsolattartás szabályozása és szülői felügyeleti joggal 

kapcsolatos per 

38. Kgfb-vel, Casco biztosítással kapcsolatos per 

39. köteles rész 

41. közös költség megfizetése 

43. közüzemi közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény 

44. lakásügyi per 
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45. Magyar Állam elleni öröklési per 

47. orvosi műhiba, egészségügyi intézményekkel szembeni 

kártérítési per 

48. örökbefogadással kapcsolatos per 

49. öröklési szerződéssel kapcsolatos per 

57. szerződés hatálytalansága 

58. szerződés nemlétezése, érvénytelensége 

59. szolgalmi joggal kapcsolatos per 

61. szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása 

62. szülői felügyelet gyakorlásának rendezése 

64. társasházi közgyűlési határozat érvénytelenségének 

megállapítása 

67. testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 

68. törvényen alapuló egyéb tartási per 

69. tulajdonjog megállapítása öröklési jog alapján 

74. végrehajtás megszüntetése, korlátozása 

75. végrendelet érvénytelensége 

Nemzetközi árufuvarozási és szállítmányozási perek 

Értékpapírral kapcsolatos jogviták 

Tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége iránti 

perek 

 

 

Gazdasági ügyek 

 

4. egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

5. egyéb dologi jogi per 

7. egyéb nem nevesített megállapítási per 

8. egyéb végrehajtási per 

9. egyéb vegyes kötelem 

10. forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

12. kizárás 

18. közüzemi, közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény 

20. parkolási pótdíj 

22. szállítási szerződés 

23. szavatosság, jótállás, kötbér 

30. vállalkozási szerződés 

 

 

Polgári nemperes ügyek 

 

1. Beavatkozást elutasító végzés 

2. Bírósági végrehajtási ügyben hozott egyéb végzés 

3. Biztosítási intézkedés tárgyában hozott végzés 

4. Egyéb határozat (megelőző távoltartás) 

5. Félbeszakadást megállapító végzés 

6. Felfüggesztő végzés 

7. Fellebbezést elutasító végzés 

8. Fizetési meghagyásos ügyben hozott végzés 

9. Hagyatéki ügyben hozott végzés 

10. Ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés 

11. Idézés, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés 

12. Igazolási kérelmet elutasító végzés 

13. Jogutódlást megállapító végzés 

14. Kizárás 

15. Költségkedvezmény tárgyában hozott végzés 

16. Pénzbírságot kiszabó végzés 

17. Perfeljegyzés tárgyában hozott végzés 

18. Permegszüntető végzés 

19. Perújítás megengedhetősége tárgyában hozott végzés 
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20. Pénzügyi békéltető testület határozatának megváltoztatása 

(fogyasztói) 

21. Pénzügyi békéltető testületi határozat megváltoztatása 

(pénzügyi intézményi) 

22. Szakértői díjmegállapítás tárgyában hozott végzés 

23. Végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés 

24. Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés 

25. Áttételt elrendelő végzés 

26. Önkényesen elfoglalt lakás kiürítése 

Pkk. – bíróság kijelölése 

Pkif. – felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

 

 

Nem peres gazdasági ügyek 

 

1. Beavatkozást elutasító végzés 

2. Biztosítási intézkedés tárgyában hozott végzés 

3. Egyéb határozat 

4. Félbeszakadást megállapító végzés 

5. Felfüggesztő végzés 

6. Fellebbezést elutasító végzés 

7. Fizetési ügyben hozott végzés 

8. Ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés 

9. Idézés, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés 

10. Igazolási kérelmet elutasító végzés 

11. Jogutódlást megállapító végzés 

12. Kizárás 

13. Költségkedvezmény tárgyában hozott végzés 

14. Pénzbírságot kiszabó végzés 

15. Perfeljegyzés tárgyában hozott végzés 

16. Permegszüntető végzés 

17. Perújítás megengedhetősége tárgyában hozott végzés 

18. Szakértői díjmegállapítás tárgyában hozott végzés 

19. Végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés 

20. Áttételt elrendelő végzés 

13. Pf. tanácselnök: 

dr. Sándor Géza 

 

tanács tagjai: 

dr. Szalay Katalin 

(kirendeléssel) 

dr. Karácson Éva 

Kissné dr. Szabó Judit 

dr. Kis István 

Tóthné dr. Drenkó Szilvia 

13.Pf. tanács 

 

Polgári ügyek 

 

8. egyéb, szerződésen kívüli kártérítés 

9. egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

10. egyéb dologi jogi per 

12. egyéb házassági per 

17. élettársak lakáshasználatának rendezése 

19. forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

26. gyermektartás megváltoztatása 

27. hagyatéki hitelezői igény 

30. házasság felbontása közös megegyezéssel 

32. igényper 

39. köteles rész 

42. közös tulajdon megszüntetése 

44. lakásügyi per 

47. orvosi műhiba, egészségügyi intézményekkel szembeni 

kártérítési per 

50. parkolási pótdíj 

51. szabálytalan vételezés 

56. szavatosság, jótállás, kötbér 

57. szerződés hatálytalansága 

58. szerződés nemlétezése, érvénytelensége 

61. szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása 
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62. szülői felügyelet gyakorlásának rendezése 

64. társasházi közgyűlési határozat érvénytelenségének 

megállapítása 

67. testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 

68. törvényen alapuló egyéb tartási per 

71. utazási szerződésből eredő per 

72. vadkár 

74. végrehajtás megszüntetése, korlátozása 

 

Gazdasági ügyek 

 

4. egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

5. egyéb dologi jogi per 

7. egyéb nem nevesített megállapítási per 

8. egyéb végrehajtási per 

9. egyéb vegyes kötelem 

10. forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

18. közüzemi, közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény 

20. parkolási pótdíj 

22. szállítási szerződés 

23. szavatosság, jótállás, kötbér 

30. vállalkozási szerződés 

 

Polgári nemperes ügyek 

 

1. Beavatkozást elutasító végzés 

2. Bírósági végrehajtási ügyben hozott egyéb végzés 

3. Biztosítási intézkedés tárgyában hozott végzés 

4. Egyéb határozat (megelőző távoltartás) 

5. Félbeszakadást megállapító végzés 

6. Felfüggesztő végzés 

7. Fellebbezést elutasító végzés 

8. Fizetési meghagyásos ügyben hozott végzés 

9. Hagyatéki ügyben hozott végzés 

10. Ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés 

11. Idézés, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés 

12. Igazolási kérelmet elutasító végzés 

13. Jogutódlást megállapító végzés 

14. Kizárás 

15. Költségkedvezmény tárgyában hozott végzés 

16. Pénzbírságot kiszabó végzés 

17. Perfeljegyzés tárgyában hozott végzés 

18. Permegszüntető végzés 

19. Perújítás megengedhetősége tárgyában hozott végzés 

20. Pénzügyi békéltető testület határozatának megváltoztatása 

(fogyasztói) 

21. Pénzügyi békéltető testületi határozat megváltoztatása 

(pénzügyi intézményi) 

22. Szakértői díjmegállapítás tárgyában hozott végzés 

23. Végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés 

24. Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés 

25. Áttételt elrendelő végzés 

26. Önkényesen elfoglalt lakás kiürítése 

Pkk. – bíróság kijelölése 

Pkif. – felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

 

Nem peres gazdasági ügyek 

 

1. Beavatkozást elutasító végzés 

2. Biztosítási intézkedés tárgyában hozott végzés 
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3. Egyéb határozat 

4. Félbeszakadást megállapító végzés 

5. Felfüggesztő végzés 

6. Fellebbezést elutasító végzés 

7. Fizetési ügyben hozott végzés 

8. Ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés 

9. Idézés, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés 

10. Igazolási kérelmet elutasító végzés 

11. Jogutódlást megállapító végzés 

12. Kizárás 

13. Költségkedvezmény tárgyában hozott végzés 

14. Pénzbírságot kiszabó végzés 

15. Perfeljegyzés tárgyában hozott végzés 

16. Permegszüntető végzés 

17. Perújítás megengedhetősége tárgyában hozott végzés 

18. Szakértői díjmegállapítás tárgyában hozott végzés 

19. Végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés 

20. Áttételt elrendelő végzés 

20. Pf. tanácselnök: 

Kissné dr. Szabó Judit 

Dr. Kis István 

 

tanács tagjai: 

Gyöngyné dr. Kovács 

Gabriella 

Szántóné dr. Laczay Erika 

Tóthné dr. Drenkó Szilvia 

20.Pf. tanács 

 

Polgári ügyek 

 

1. ági öröklés 

2. ajándék visszakövetelése 

3. apaság megállapítása iránti per 

5. bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása 

8. egyéb, szerződésen kívüli kártérítés 

12. egyéb házassági per 

14. egyéb öröklési per 

17. élettársak lakáshasználatának rendezése 

19. forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

23. gyermek elhelyezése harmadik személynél 

24. gyermek kiadása iránti per 

25. gyermektartás meghatározása 

26. gyermektartás megváltoztatása 

27. hagyatéki hitelezői igény 

31. házassági vagyonjogi per 

36. kapcsolattartás szabályozása és szülői felügyeleti joggal 

kapcsolatos per 

38. Kgfb-vel, Casco biztosítással kapcsolatos per 

39. köteles rész 

41. közös költség megfizetése 

43. közüzemi közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény 

44. lakásügyi per 

45. Magyar Állam elleni öröklési per 

47. orvosi műhiba, egészségügyi intézményekkel szembeni 

kártérítési per 

48. örökbefogadással kapcsolatos per 

49. öröklési szerződéssel kapcsolatos per 

57. szerződés hatálytalansága 

58. szerződés nemlétezése, érvénytelensége 

59. szolgalmi joggal kapcsolatos per 

61. szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása 

62. szülői felügyelet gyakorlásának rendezése 

64. társasházi közgyűlési határozat érvénytelenségének 

megállapítása 

67. testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 

68. törvényen alapuló egyéb tartási per 

69. tulajdonjog megállapítása öröklési jog alapján 

74. végrehajtás megszüntetése, korlátozása 
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75. végrendelet érvénytelensége 

Nemzetközi árufuvarozási és szállítmányozási perek 

Értékpapírral kapcsolatos jogviták 

Tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége iránti 

perek 

 

 

Gazdasági ügyek 

 

4. egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

5. egyéb dologi jogi per 

7. egyéb nem nevesített megállapítási per 

8. egyéb végrehajtási per 

9. egyéb vegyes kötelem 

10. forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

12. kizárás 

18. közüzemi, közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény 

20. parkolási pótdíj 

22. szállítási szerződés 

23. szavatosság, jótállás, kötbér 

30. vállalkozási szerződés 

 

Polgári nemperes ügyek 

 

1. Beavatkozást elutasító végzés 

2. Bírósági végrehajtási ügyben hozott egyéb végzés 

3. Biztosítási intézkedés tárgyában hozott végzés 

4. Egyéb határozat (megelőző távoltartás) 

5. Félbeszakadást megállapító végzés 

6. Felfüggesztő végzés 

7. Fellebbezést elutasító végzés 

8. Fizetési meghagyásos ügyben hozott végzés 

9. Hagyatéki ügyben hozott végzés 

10. Ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés 

11. Idézés, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés 

12. Igazolási kérelmet elutasító végzés 

13. Jogutódlást megállapító végzés 

14. Kizárás 

15. Költségkedvezmény tárgyában hozott végzés 

16. Pénzbírságot kiszabó végzés 

17. Perfeljegyzés tárgyában hozott végzés 

18. Permegszüntető végzés 

19. Perújítás megengedhetősége tárgyában hozott végzés 

20. Pénzügyi békéltető testület határozatának megváltoztatása 

(fogyasztói) 

21. Pénzügyi békéltető testületi határozat megváltoztatása 

(pénzügyi intézményi) 

22. Szakértői díjmegállapítás tárgyában hozott végzés 

23. Végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés 

24. Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés 

25. Áttételt elrendelő végzés 

26. Önkényesen elfoglalt lakás kiürítése 

Pkk. – bíróság kijelölése 

Pkif. – felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 
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10. számú melléklet: A beosztott és kirendelt bírósági titkárok által intézett civilisztikai 

ügycsoportok 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 

 

Név Intézet ügycsoport 

dr. Liget Levente csőd- és felszámolási ügyek 

dr. Pástét Rita csőd- és felszámolási ügyek 

dr. Szegedi Zsolt civil szervezetek ügyei 

dr. Pálinkásné dr. Sümegi Irén civil szervezetek ügyei 

dr. Kóródi Tünde civil szervezetek ügyei 

dr. Nagy Gabriella Csilla végrehajtási ügy 

dr. Gedei Hajnalka közvetítői eljárás 

Deméné dr. Demeter Judit közvetítői eljárás 

 

 

11. számú melléklet: A törvényszéki végrehajtók ügyelosztási rendje  

 

Jelenleg a két végrehajtói állásból csak egy van betöltve. Fontos Tibor jár el végrehajtóként 2.MV 

ügyekben és ő látja el a betöltetlen törvényszéki végrehajtói hely helyettesítését is helyettes 

végrehajtóként az 5.MV ügyekben, amelyekben a végrehajtó-helyettes nem jogosult eljárni. 

 

Az 5.MV ügyekben a végrehajtó-helyettes Nagy Beáta. A törvényszéki végrehajtó-helyettes 

önállóan foganatosíthat eljárási cselekményt, de árverést nem tarthat, és meghatározott cselekmény 

végrehajtását nem foganatosíthatja. 

 

3.2. 

Az ügykiosztás automatikusan (iroda vezetője által, míg távollétében az iroda megbízott 

dolgozója által) az adós lakóhelye szerinti területi elv alapján az alábbi felosztás szerint 

történik:  

 

2.MV. 

 

 Tiszafüredi Járásbíróság illetékességi területe 

 Mezőtúri Járásbíróság illetékességi területe 

 Karcagi Járásbíróság illetékességi területe, kivéve Kenderes 

 Szolnoki Járásbíróság illetékességi területéből 

- Kengyel, 

- Törökszentmiklós, Surján 

- Tiszatenyő 

- Tiszapüspöki 

- Fegyvernek 

- Örményes 
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- Tiszagyenda 

- Tiszaroff 

- Tiszabő 

- Szolnokon az alábbi utcák: 

Aranyi Sándor, Czakó Elemér, Botár Imre, Karczag László, 

Lovas István, Hild Viktor, Győrfi István, Malom, Orosz 

György. 

 

5.MV.  

 

 Jászberényi Járásbíróság illetékességi területe 

 Kunszentmártoni Járásbíróság illetékességi területe 

 Szolnoki Járásbíróság illetékességi területéből mindaz, ami nem tartozik a másik 

törvényszéki végrehajtó ügykiosztásába 

 Kenderes. 

 

 

12. számú melléklet: Munkaügyi és közigazgatási ügyekben eljáró kijelölt törvényszéki bírák 
 

 Dr. Sándorné dr. Nagy Erika 

 Dr. Takó Kornélia 

 Dr. Kovács Piroska 

 Dr. Kis István 

 Tóthné dr. Drenkó Szilvia 

 Dr. Karácson Éva 

 Dr. Sándor Géza 


