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A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 

ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 

2021. január 15. napjától 
 

 

I. 

 

 

 

1.Alapadatok 

 

1.1.Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető  

 

A Szolnoki Törvényszék ügyelosztási rendjét a kollégiumok és a bírói tanács véleményének 

ismeretében a törvényszék elnöke határozza meg.  

A Szolnoki Törvényszék ügyelosztási rendjének meghatározása 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 történik.  

 

1.2. Alapelvek: 

 

Az ügyelosztási rend meghatározása az alábbi alapelvek figyelembevételével történt: 

• Az ügyelosztási rendnek minden bíróra, bírósági titkárra, bírósági ügyintézőre ki kell 

terjednie, azokra is, akik részben vagy egészben nemperes ügyszakban dolgoznak (teljesség 

elve). 

• Az ügyelosztási rendet általános módon kell megalkotni, úgy, hogy abból meghatározható 

legyen, hogy az érkező ügyet mely bírónak (bírói tanácsnak), bírósági titkárnak, bírósági 

ügyintézőnek kell intéznie (absztraktság elve). 

• Az ügyelosztási rendet a kiosztás szempontjaira vonatkozóan kizárólag előre meghatározott 

eljárási rend alapján lehet megváltoztatni (állandóság elve). 

• Az ügyelosztási rendben meg kell határozni, hogy milyen időközönként kell megvizsgálni a 

kiosztásnak a bírok, bírósági titkárok, bírósági ügyintézők közötti munkateher jelentős 

eltérését eredményező hatását (munka teher kiegyenlítésének elve), továbbá az ügyelosztási 

rend módosításának feltételeit. 

• A korábban kiosztott ügy átosztásakor is az ügyelosztási rend alapelveinek megfelelően kell 

eljárni (az alkalmazandó szabályok azonosságának elve). 

• Az ügyelosztási módszerét előre meghatározott elvek mentén kiszámíthatóan és átláthatóan 

kell meghatározni úgy, hogy abban szubjektív döntés nem játszhat szerepet (az ügyelosztási 

technikák variálhatóságának elve). 

 

1.3. Alapfogalmak 

 

Ügyelosztási rend: az ügyelosztási rend meghatározza, hogy az eljárási szabályok szerint 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon melyik kollégiumon belül, melyik tanács az 

eljárás lefolytatására kijelölt bíró (törvény által kijelölt bíró). 

Az ügyelosztási rend tartalmazza hogy az adott bíróságon: 

• milyen összetételű és számú tanácsok működnek,  
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• a bírák a tanácsok – ideértve a kirendeléssel foglalkoztatott bírákat is –és a törvényben 

meghatározott ügyben az egyesbíró hatáskörében eljáró bírósági titkárok melyik csoportba 

tartozó ügyeket intézik,  

• akadályoztatásuk esetén kijár el helyettük, az ügyek elosztására melyik bírósági vezető 

jogosult, az ügyek elosztása milyen módon történik. 

 

Ügyszak: a törvényszék jogalkalmazásába tartozó ügycsoportoknak az adott jogágak szerinti, illetve 

az adott jogágon belül az eljárásban résztvevő személyek szerinti egysége. A Szolnoki 

Törvényszéken büntető és civilisztikai ügyszak, az utóbbin belül polgári, gazdasági és munkaügyi 

ügyszak működik. 

 

Ügycsoport: a bírósági ügyek tárgyuk, valamint az alkalmazandó anyagi és eljárási szabályok 

azonossága, különbözősége, specialitása szerinti csoportosítása. 

 

Ügybeosztás: annak meghatározása, hogy a bírák a bírósági titkárok a bírósági ügyintézőt mely 

ügyekben járhatnak el. 

 

Ügykiosztás: annak meghatározása, hogy az ügyek kiosztására az ügybeosztás szerint intézek 

ügycsoportokon belül milyen szabályok alapján kerül sor. 

 

Ügykiosztás felülvizsgálata: a kollégiumvezető havonta megvizsgálja, hogy a kiosztásnak a bírók a 

bírósági titkárok a bírósági ügyintéző közötti munka teher jelentős eltérés is eredményező hatása 

jelentkezik-e (munka teher kiegyenlítése) továbbá fennállnak-e az ügyelosztási rend 

felülvizsgálatának feltételei. Amennyiben felülvizsgálatra okot adó körülményt észlel, 

haladéktalanul, írásban jelzéssel él a törvényszék elnökéhez. 

 

Helyettesítés: a másodfokú tanács tagjainak akadályoztatása esetén az előre meghatározott rend 

szerinti helyettesítése. Az elsőfokú bíró helyettesítésére nincs mód. 

 

Eljárás elsőfokú bíró akadályoztatása esetén: az eljáró bíró előre nem látható, nem tervezhető 

tárgyalási napra eső távolléte esetén a kitűzött tárgyalás (meghallgatás) elhalasztására másik bíró, 

bíróági titkár az előre meghatározott helyettesítési rend szerint jogosult. Ha a tárgyalás elhalasztása 

fenti okból a tárgyalást megelőzően történik, az elérhető ügyfeleket, képviselőket az erről való 

tudomásszerzést követően azonnal, lehetőség szerint olyan időben kell tájékoztatni, hogy a 

szükségtelen megjelenésük elkerülhető legyen. A fenti eljárási rend a bírósági titkár is bírósági 

ügyintéző akad az akadályoztatása esetén megfelelően irányadók. 

 

Átosztás: az ügyelosztásra jogosult bírósági vezető a már kijelölt bíró helyett – kivételesen – az 

előírt feltételek fennállása esetén az ügy intézésére másik bírót jelölhet ki azzal, hogy ilyen esetben 

is az ügy kiosztása az ügyelosztási rendben meghatározott általános szabályok szerint történik, az 

ügy átosztásának és az oknak az iratborítóra való rávezetésével. 

 

Kirendelés: a 2011 évi CLXII. törvény (Bjt) 31. §. (2). bekezdés értelmében a bíróságok közötti 

ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása, vagy a bíró szakmai fejlődésének elősegítése 

érdekében a bíró más szolgálati helyre kirendelhető. 
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III. 

 

2. A törvényszéken működő kollégiumok 

 

2.1. Büntető Kollégium 

 

 2.1.1. Büntető Kollégium által intézett ügycsoportok felsorolása [BÜSZ és Iratkezelési 

szabályzat alapján] 

 

A büntető kollégium tanácsai a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény alapján a törvényszék 

hatáskörébe és illetékességébe tartozó, a 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás 77. § (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott, az alább ügycsoportokban járnak el: 

Büntetőügyek:  

- B. elsőfokú büntetőügy 

- Bf. fellebbezett büntetőügy 

- Fk. fiatalkorú büntetőügye 

- Fkf. fiatalkorú fellebbezett büntetőügye 

- Bpk. büntető nemperes ügy 

- Bpkf. 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 miatti fellebbezett ügy 

- Bs-Bsf. semmisségi ügy 

- Nt-Ntf. népfelkelési ügy 

- Beü. egyéb (vegyes) ügy 

- Bkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

 

 

Szabálysértési ügyek: 

- Szef. szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügy 

- Szpif. fellebbezett szabálysértési perújítási ügy 

- Szkk. bíróság kijelölése szabálysértési ügyben 

 

Büntetés-végrehajtási ügyek: 

- Szv. szabadságvesztéssel, elzárással kapcsolatos büntetés-végrehajtási ügyek 

- F. feltételes szabadsággal, pártfogó felügyelettel, javítóintézeti ideiglenes elbocsátással 

kapcsolatos büntetés-végrehajtási ügyek 

- Bv. az előző két ügycsoportnál nem említett, de a törvény által a büntetés-végrehajtási bíró 

hatáskörébe utalt büntetőügyek 

 

2.2. Civilisztika 

 

 2.2.1. Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégium  

 

A Szolnoki Törvényszéken a civilisztikai ügyszakon belül összevont polgári, gazdasági munkaügyi 

kollégium (polgári kollégium) működik. 
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A Polgári-Gazdasági-Munkaügyi 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: 

 

 2.2.1.1. Polgári szakág által intézett ügycsoportok felsorolása a BÜSZ és Iratkezelési 

szabályzat alapján] ügycsoportjai felsorolása által intézett ügycsoportok felsorolása [BÜSZ és 

Iratkezelési szabályzat alapján] 

 

▪ elsőfokú polgári peres ügy,-P   

▪ fellebbezett polgári peres ügy, -Pf   

▪ polgári nemperes ügy,.Pk 

▪ bírósági közvetítői ügy (mediáció-Pkm)  

▪ fellebbezett polgári nemperes ügy-Pkf  

▪ bíróság kijelölése,-Pkk  

▪ egyéb (vegyes) ügy,Pv  

▪ felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt-Pki 

▪ felülvizsgálati ügy Pfv  

▪ elsőfokú munkaügyi peres ügy-M  

▪ munkaügyi nemperes ügy-Mpk  

▪ egyéb vegyes munkaügyi ügy-Mv   

▪ Jogegységi panaszeljárás - Jp 

 

Valamennyi ügycsoportban a jogegységi határozat hozatalára irányuló kezdeményezés- Je 

 

▪ felszámolási nemperes ügy-Fpk 

▪ felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői igény és kifogás-Fpkh 

▪ csődeljárási nemperes ügy -Cspk 

▪ csődeljárási nemperes ügyben kifogás-Cspkh 

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

▪ a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján indult ügyben 

kifogás-Apkh 

▪ vagyonrendezési nemperes ügy-Vpk 

▪ vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás-Vpkh 

▪ felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet javára bejegyzett 

jog, vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy-Tpk 

▪ gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye-G. 

-fellebbezett gazdasági peres ügy- Gf 

-gazdasági nemperes ügy- Gpk 

-fellebbezett gazdasági nemperes ügy-Gpkf 

▪ gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes ügye-Gpk 

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

▪ végelszámolási kifogás--Vgk 

▪ egyéb cégügy-Cgpk 

▪ kényszertörlés-Kt 

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

nemperes ügy-Tpk 
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III. 

 

 

 

3. A Büntető Kollégium ügykiosztása 

 

3.1. Az ügykiosztásra jogosultak – beleértve a helyettesítést is  

 

3.1.1. Az ügyek kiosztása büntető ügyszakban: Ügykiosztásra jogosult a Szolnoki Törvényszék 

büntető kollégiumvezetője, akadályoztatása esetén a leghosszabb ideje tanácselnöki beosztásban 

lévő bíró, ennek hiányában a kollégiumvezető által kijelölt, elsősorban tanácselnök beosztású 

bíró.(hatályos 2021. május 25-től) 

 

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

szabályzat 116. § (1) bekezdése] 

 

3.2.1.Törvényszéki elsőfokú ügyek: 

 

Az ügykiosztást minden ügycsoportban a kollégiumvezető végzi, elsősorban az 5.B., 6.B., 8.B., 

12.B., 16.B., 22.B. számú tanács között, főszabályként a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 116. § (1) 

bekezdés i.) pontja alapján az egyes tanácsok között emelkedő sorrendben, külön a peres és a peren 

kívüli ügyekben. Ennek során figyelemmel kell lenni arra, hogy a 6.B. és 12.B. tanács töredék, 

negyed tanácsként jár el, míg a 16.B. tanács töredék, egyketted tanácsként, valamint a 3.3.1.a. 

pontban foglaltakra is. (hatályos 2021. május 25-től) 

 

3.2.2.Törvényszéki másodfokú ügyek: 

 

Az ügykiosztást a Bf. (Fkf.) ügycsoportban a kollégiumvezető végzi az 1.Bf., 2.Bf., 6.Bf. tanács 

között főszabályként a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 116. § (1) bekezdés i.) pontja alapján az 

egyes tanácsok között emelkedő sorrendben úgy, hogy ennek során a 6.Bf. tanácsra jutó ügyek 

érkezési sorrendben felváltva oszlanak meg a 6.Bf. tanács két tanácselnöke között 6.Bf. és 

6/I.Bf. számmal jelezve.  

Automatikus az ügykiosztás a Bpkf., Bkk., Bpi., Bel., Rf., Bsf., Ntf., Bkif., Szef., Szpif., Szkk. 

ügycsoportokban az 1.Bf. és 2.Bf. tanács között érkezési sorrendben felváltva (6/2015. (XI. 30.) 

OBH utasítás 116. § (1) bekezdés i.) pont). A Bnyf. ügycsoportot a 6.Bf. tanács intézi. A 6.Bf. 

tanács két tanácselnöke között az ügykiosztást az ügycsoportban a kollégiumvezető végzi 

főszabályként a két tanácselnök között érkezési sorrendben felváltva (6/-Bf. és 6/I.Bf. 

számmal jelölve.  

 

Az ügy előadóját a másodfokú tanács elnöke jelöli ki. (hatályos 2021. május 25-től) 

 

3.2.3. Büntetés-végrehajtási ügyek: 

 

A büntetés-végrehajtási ügyekben egy – a törvényszék elnöke által kijelölt – bíró jár el (16.B. 

tanács elnöke), a bírósági titkár által is elbírálható büntetés-végrehajtási ügyeket egy bírósági titkár 

intézi.  

 

3.3. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés esetei meghatározása 

 

3.3.1.Eltérés az ügy tárgyához képest:  
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Törvényszék első fokos ügyek: 

 

a)  2017. évi XC. törvény 10. § 3. pontja szerinti gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmények miatt indult ügyekben a tanács összetétele három hivatásos bíróból áll. Ezen 

ügyekben a 3/a., 4/a., 5/a., 6/a., 8/a., 12/a., 16/a., 22/a. tanácsok járnak el, mely tanácsokban a 

tanács elnöke és a tanács egyik tagja büntető ügyszakos törvényszéki bíró, míg a tanács harmadik 

tagja a Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégium ügykiosztási rendjében meghatározott kijelölt 

törvényszéki bíró. Amennyiben egy tanácshoz több kijelölt bíró is beosztásra kerül, úgy közülük az 

jár el, akit a tanács elnöke beoszt a polgári ügyszakban felmerülő munkateher arányában.  

Gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmények miatt érkezett ügyek érkezési sorrend szerint 

a 22/a., 5/a., 16/a., 8/a., 6/a., 12/a., 4/a. tanácsra kerülnek kiosztásra a tanácsok ezen sorrendjében 

folyamatosan. (hatályos 2021. május 25-től) 

 

b)A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIX. Fejezet) 

törvényszéki elsőfokos hatáskörbe tartozó cselekményeit elsősorban az 5.B. és a 22.B. tanács kapja.  

c)Az élet és testi épség, az egészség elleni bűncselekmények (Btk. XV. Fejezet) 

törvényszéki elsőfokos hatáskörbe tartozó cselekményei közül a halálos eredménnyel járó 

cselekményekkel kapcsolatos ügyeket elsősorban a 6.B., 8.B., 12.B., 16.B. tanács kapja. (hatályos 

2021. május 25-től) 

 

d)A közlekedési bűncselekmények (Btk. XXII. Fejezet) törvényszéki elsőfokos hatáskörbe 

tartozó cselekményeit elsősorban a 4.B. és 12.B. tanács kapja. (hatályos 2021. május 25-től) 

 

Törvényszék másodfokú ügyek:  

 

Nyomozási bíró határozata elleni fellebbezéseket (Bnyf.) a 6.Bf. tanács bírálja el. Az ügykiosztást 

a 6.Bf. tanács két tanácselnöke között a kollégiumvezető végzi (6.Bnyf. és 6/I.Bnyf. jelzéssel) 

az ügyek érkezési sorrendjében felváltva. Az előadó bírói teendőket ellátó bíró személyét a tanács 

elnöke jelöli ki. A szavazóbírói teendőket a tanács tagja, ennek hiányában a kollégiumvezető 

végzi.  

(hatályos 2021. május 25-től) 

 

 

 

3.3.2. Eltérés a perjogi helyzethez képest 

 

3.3.2.1 Soronkívüli ügy 

 

A soronkívüli ügyek kiosztásánál az automatizmustól el lehet térni, ha az ügyek érkezéséből adódó 

egyenlőtlenség kiküszöbölése, avagy azon bíró akadályoztatása indokolja, akire az adott soronkívüli 

ügy szignálása történne. Ebben az esetben a kollégiumvezető döntése alapján az ügyet arra a 

tanácsra kell kiosztani, amely az ügykiosztás általános rendje alapján a soron következő ügyet kapta 

volna.  

 

3.3.2.2. Egyesítés együttes elbírálás végett 
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Amennyiben egyesítés, együttes elbírálás ezt indokolja, ilyen esetben az ügyet úgy kell kiosztani, 

hogy amelyik tanácsra az elsőként érkezett ügy szignálásra került, arra kerül kiosztásra az utóbb 

érkezett ügy is.  

 

     3.3.2.3. Bíró kizárása 

 

a) Törvényszéki elsőfokú ügyek intézésekor a bíró kizárása esetén az ügyet arra kell kiosztani, 

aki az ügykiosztás 3.2. pontban írt módja alapján, mint soron következő kapta volna. Ha így sincsen 

kizárással nem érintett bíró, a kollégiumvezető a kizárással nem érintett törvényszéki büntető 

ügyszakos bírák közül intézkedik az eljáró bíró kijelöléséről az átosztás rendje (3.7. pont) szem előtt 

tartásával.(hatályos 2020. december 1.) 

 

b)Az egyes Bf. tanácsok tanácselnökének kizártsága esetén másik Bf. tanácsra kerül kiosztásra 

az ügy az ügykiosztás 3.2. pontban írt módja szerint. Amennyiben a 6.Bf. tanács egyik 

tanácselnöke kizárt, úgy elsősorban a másik tanácselnökre kerül az ügy kiosztásra. Ha nincs 

kizárással nem érintett tanácselnök, úgy az ügyben tanácselnökként a büntető kollégiumvezető, 

kizártsága esetén a törvényszék elnöke által kijelölt bíró jár el tanácselnökként. A tanács egyes 

tagjainak kizártsága esetén átostásra nem kerül sor, a tanács elnöke jelzése alapján a 

kollégiumvezető intézkedik az eljáró tanácstag kijelöléséről a törvényszéki büntető bírák közül. Ha 

valamennyi másodfokú ügyintézésben résztvevő bíró kizárt, kollégiumvezető a kizárással nem 

érintett törvényszéki büntető ügyszakos bírák közül intézkedik eljáró tanácselnök illetve 

eljáró bíró kijelöléséről. (hatályos 2021. május 25-től) 

c)A Bnyf-es ügykategória intézése során a 6.Bf. tanács egyik tanácselnöke kizártsága 

esetén a másik tanácselnökre kerül átszignálásra az ügy. Mindkét tanácselnök kizártsága 

esetén tanácselnökként elsősorban a büntető kollégiumvezető jár el, kizártsága esetén másik 

Bf. tanácsra kerül kiosztásra az ügy. A tanács egyes tagjainak kizártsága esetén átosztásra 

nem kerül sor. Amennyiben a tanács további tagjai közül eljáró taggal a tanács nem állítható 

fel, úgy a tanács elnökének jelzése alapján a kollégiumvezető intézkedik az eljáró tanácstag 

kijelöléséről a törvényszéki büntető bírák közül. (hatályos 2021. május 25-től) 

 

3.3.2.4 Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt 

 

Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt az ügy az előbb érkezett peres 

ügyet intéző tanácsra kerül kiosztásra. 

Újraindult ügy esetén az ügyet arra kell kiosztani, akire az eredeti ügy kiosztásra került. 

Amennyiben ezen bíró, illetve bírói tanács kizárás, vagy egyéb ok miatt nem tud eljárni, az átosztás 

szabályai (3.7 pont) szerint kell eljárni. 

Törvényszéki első fokon iktatott összbüntetést arra a tanácsra kell kiosztani, aki a legutóbbi 

összbüntetésbe foglalni kért alapítéletet hozta. 

A Be. 672. § (2) bekezdése szerinti, az ügydöntő határozat jogerőre emelkedését követő egy 

hónapon belüli egyszerűsített felülvizsgálati eljárást az a másodfokú tanács folytatja le, aki a 

jogerős ügydöntő határozatot hozta.  

 

Bnyf. ügycsoportban azonos nyomozati alapügyben lehetőség szerint változatlan összetételű 

tanács jár el, ezért az előbb érkezett Bnyf-es ügyet intéző tanácselnökre kerül kiosztásra az 

ügy a 6.Bf. tanács tanácselnökei közül.  (hatályos 2021. május 25-től) 

 

3.3.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett 
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 3.3.3.1. Ügyhátralék feldolgozása 

 

Amennyiben az ügyhátralék feldolgozása indokolja az ügyet/ügyeket, az ügykiosztás rendje szerint 

azon tanácsok között kell kiosztani, amelyeket az ügyhátralék feldolgozására kijelöltek.  

 

3.3.3.2. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt 

 

A Bf-es (Fkf.) ügyek tekintetében az érkezési sorrend szerinti automatikus ügyelosztás alól kivételt 

képeznek a "szignálás szempontjából kiemelt ügyek". 

Szignálás szempontjából kiemelt ügy: 

- a teljeskörű felülbírálattal érintett vádlottak száma 1-2 és az elsőfokú ítélet 40 oldal vagy annál 

több,  

- a teljeskörű felülbírálattal érintett vádlottak száma 3 feletti és az elsőfokú ítélet 30 oldal vagy 

annál több,  

A szignálás szempontjából kiemelt ügyet az 1.Bf., 2.Bf., 6.Bf. tanács érkezési sorrend szerint 

felváltva kapja. A 6.Bf. tanácsra érkező szignálás szempontjából kiemelt ügyeket felváltva 

kapja a 6.Bf. tanács két tanácselnöke. (hatályos 2021. május 25-től) 

Amennyiben az ügy munkaigényessége, vagy terjedelme miatt legalább 10 éves gyakorlattal 

rendelkező bíró kijelölése indokolt, ebben az esetben az ügyet arra kell kiosztani, aki a megállapított 

feltételekkel rendelkező bírák között az ügykiosztás általános rendje szerint a soron következő. 

 

A nagy munkaigényű, illetve soronkívüli ügyet tárgyaló bíró (tanács) tehermentesítése érdekében az 

ügyet arra kell kiosztani, aki az ügykiosztás általános rendje szerint a soron következő, amennyiben 

szükséges a kollégiumvezető intézkedése alapján a szignálás ezen tanácsra átmenetileg szünetel. 

 

A 2017. évi XC. törvény 10. § 3. pontja szerinti gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmények esetében a tanácsokban résztvevő törvényszéki bírók leterheltségének is 

függvénye a tanács összetétele, melyre figyelemmel a bírák akadályoztatásuk esetén egymást 

helyettesíthetik. (hatályos 2020. december 1.) 

 

3.3.3.3. A másodfokú felülbírálatok számának kiegyenlítése végett 

 

Amennyiben a másodfokú felülbírálat számának kiegyenlítése indokolja, ebben az esetben az 

ügyet/ügyeket azok között kell kiosztani, akiknél a peres ügyszám tartósan alacsony (30 % eltérés) 

értéket mutat, de legalább 6 hónapos eltérés esetén. 

 

3.3.3.4. Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében 

 

A törvényszék elsőfokán a peres ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében 

a kollégiumvezető fél évente felméri az egyes tanácsokra az adott félévben érkezett ügyek súlyszám 

összegét és a fennálló tanácsok súlyszámátlagának 20%-át meghaladó egyenlőtlenség esetén az 

ügyet azok között kell kiosztani, akiknél az érkezés alacsonyabb értéket mutat, mindaddig amíg az 

arányos munkateher ki nem alakul. Ennek során figyelembe kell venni, hogy az 5.B., 6.B., 12.B., 

16.B. 22.B. tanácsok töredék tanácsként járnak el. (hatályos 2021. május 25-től) 

 

A perenkívüli ügyek tekintetében arra kell törekedni, hogy az érkezett ügyek darabszáma az 

elsőfokú tanácsoknál (töredék tanácsnál) hozzávetőlegesen arányosan egyenlő legyen. (hatályos 

2021. május 25-től) 
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A törvényszék elsőfokán 2020. december 01. napjától az ügyek az 5.B., 16.B., 22.B. tanácsokra kerülnek 

szignálásra mindaddig, amíg ezen tanácsok érkezett ügyeinek súlyszám összessége az 1875-öt el nem éri, 

figyelembe véve a 2020. december 01. napján ezen tanácsoknál már folyamatban lévő súlyszámokat is. 

2021. május 25. napjától a 6.B. és 12.B. tanácsokra is szignálás történik mindaddig, amíg ezen 

tanácsok érkezett ügyeinek súlyszám összessége a 625-öt el nem éri. A 12.B. tanácsra a szignálás 

mindaddig szünetel, amíg a tanácselnök igazgatási vezetői kinevezése tart. Ezt követően a szignálás az 

általános szabályok szerint történik. (hatályos 2021. május 25-től 
 

 

3.3.4. Egyéb körülményekhez képest 

 

3.3.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt/miatt 

 

Amennyiben az ügy ítélkezési szünet alatt érkezik, az ügyet elsősorban (sürgős ügyintézést érdemlő 

esetek) azok között kell kiosztani, akik a szóban forgó időszakban beosztás szerint nincsenek 

szabadságon, az ügyeleti rend szerint ilyenkor a tanácsok munkájában a törvényszék elnökének, 

vagy elnökhelyettesének intézkedése alapján a törvényszék polgári bírája is részt vehet.  

Az így keletkezett ügyelosztási különbség kompenzálásra nem kerül. A sürgős kurrenciális 

ügyintézést is az ügyeleti rend szerinti bíró végzi. 

 

3.3.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy jellegére 

 

A bíró tartós (30 munkanapot meghaladó) távolléte miatt a soronkívüli, illetve sürgős elintézést 

kívánó ügyeket azon tanácsok között kell kiosztani az ügyelosztási rend szerint, amelyek annak 

elintézésére jogosultak. A már kiosztott ügyek sürgős kurrenciális ügyintézését az ügyeleti rend 

szerint beosztott bíró végzi. 

 

3.3.4.3 Bíró (bírósági titkár) szolgálati viszonyának megszűnése miatt 

 

A bíró (bírósági titkár) szolgálati viszonya megszűnése esetén az ügyelosztás rendje szerint az ügyet 

azon tanácsok között kell kiosztani, amelyek annak elintézésére jogosultak. 

 

 

 

3.3.4.4 Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt 

 

Amennyiben az ügy a bíró tartós (30 munkanapot meghaladó) távolléte alatt érkezik, ebben az 

esetben az ügykiosztás rendje szerint azon tanácsok között kell kiosztani, amelyek annak 

elintézésére jogosultak. 

 

3.3.4.5 Több szempont együttes fennállása 

 

Több szempont együttes fennállása esetén az ügykiosztás a 3.2.-3.3. pont szerint történik. 

 

Amennyiben az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől a 3.3.1. vagy a 3.3.2. pont szerint 

el kell térni, úgy az eltérített ügyet kapó tanács általános ügykiosztás szerint sorrendben következő 

ügye kerül az ezáltal kimaradt tanácsra szignálásra. (hatályos 2020. december 1.) 

 

3.4. Egyéb tervezhető kivételek 
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Törvényszéki másodfokos ügyekben a tanács tagjának akadályoztatása esetén a tanács elnökének 

jelzése alapján az előadó bíró, illetve a szavazó bíró személyét a kollégiumvezető jelöli ki. 

 

3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere 

 

A törvényszéki büntető elsőfokos ügyek közül a büntető kollégiumvezető (4.B. tanács) 

elsősorban a 3.3.1. pont a.) és d.) pontjában meghatározottak szerinti ügyeket intézi.  

 

A törvényszéki büntető elsőfokos ügyek közül a büntető kollégiumvezető (4.B. tanács) elsősorban 

elsősorban a 3.3.1. pont a.) és d.) pontjában meghatározottak szerinti ügyeket intézi. A 

törvényszéki büntető másodfokos ügyek közül a büntető kollégiumvezető elsősorban azokat az 

ügyeket tárgyalja, ahol a Bf. tanácsok tanácselnökeinek kizártsága miatt ez szükséges (3.3.2.3.b és 

c.) pont). A büntető kollégiumvezető minden év első negyedévében az 1.Bf., második 

negyedévében a 2.Bf., negyedik negyedévében a 6.Bf. tanács egy tárgyalási napján előadó 

bírói feladatot lát el a tanács elnökének beosztása szerint. Egyekben a büntető 

kollégiumvezető a 3.3. – 3.4. pont szerint vesz részt az ügyek intézésében. Egyébként a 

tanácsokba történő beosztás akként alakul, hogy biztosítsa, hogy a büntető kollégiumvezető 

évente legkevesebb öt tárgyalási napon ítélkezzen, illetőleg a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 102. § 

 (9) bekezdésében meghatározott tárgyalási napon való eljárásnak minősülően intézzen ügyeket. 

(hatályos 2021. május 25-től) 

 

3.6 Az ügykiosztás menete 

 

 3.6.1 A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak 

 

Az új ügyként érkezett iratot – a kezdő iratként kezelendő iratot, az esetleges előzményi iratokkal 

felszerelve – a lajstromozást követően a lajstromba bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést 

követő munkanapon a büntető lajstrom irodavezető bemutatja az ügykiosztásra jogosult vezetőnek. 

 

3.6.2 Az irat útja, a közreműködő feladatai 

 

Az ügykiosztásra jogosult a tárgyévben érvényes ügyelosztási rend és az ügyviteli szabályok szerint 

az eljáró tanácsot legkésőbb az irat bemutatását követő munkanapon kijelöli. Az ügycsoporton 

belüli ügyminőség/ügytárgy statisztikai kódszámát, a munkateher méréshez szükséges adatot, 

továbbá a kijelölést, annak módosítását és időpontját, illetve módosítás esetén annak okát az ügy 

iratborítóján feltünteti. Az eljáró bíró kijelölését követően a kezelőiroda az ügycsoporton belüli 

ügyminőség statisztikai kódszámát és a munkateher méréshez szükséges adatot a lajstromba 

bejegyzi. Az iroda az eljáró bíró kijelölése után bejegyzi az eljáró bírói tanács sorszámát, majd az 

iratot a bírónak a kijelölés után, de legkésőbb a következő munkanapon bemutatja. 

 

3.7. Az átosztás rendje 

 

 3.7.1. Az átosztás esetei 

 

Az ügy kiosztására jogosult (3.1 pont) az ügy intézésére másik tanácsot (bírót) jelöl ki, a kizárás, a 

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

az egyenletes munkateher biztosítása, vagy az ügyhátralék feldolgozása esetén.  

Ha az egyesítendő ügyek elintézésére eredetileg nem ugyanazt a tanácsot (bírót) jelölték ki, az 

együttes elbírálást a kijelölés módosításával kell biztosítani. 
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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, valamint aláírással 

ellátva bemutatja az irodának az ügyet az átosztás lajstromban történő átvezetés érdekében. Az 

iroda az ügyirat bemutatásával értesíti mind a korábban, mind az újonnan kijelölt bírót. Az átosztás 

az ügyelosztási rend szerinti általános szabályoknak megfelelően történik. 

 

3.8 A helyettesítés rendje 

 

Elsőfokú büntetőügyek esetén bíró helyettesítésére –a kurrenciális ügyek ítélkezési szünetben 

történő vagy a bíró tartós távolléte miatti ügyintézésén kívül– nincs lehetőség, az ügy átosztására 

kerülhet sor. (hatályos 2021. május 25-től) 
 

Fellebbviteli tanácsoknál az 1.Bf., 2.Bf., 6.Bf., 9.Bf. tanács elnökének akadályoztatása esetén az 

ügy elhalasztásának lehet helye, illetve amennyiben ez nem célszerű (soronkívüli, egy éven túli, 

nagy terjedelmű ügyek), úgy elsősorban a büntető kollégiumvezető, másodsorban a további 

tanácsok elnökei, ennek hiányában a büntetés-végrehajtási bírói feladatot ellátó tanácselnök 

helyettesíti a tanács elnökét.. (hatályos 2021. május 25-től) 

 

Másodfokú ügyekben, amennyiben az eljáró tanács két tagját kell helyettesíteni, úgy az ügy 

elhalasztása indokolt, amennyiben ez nem célszerű, a büntető kollégiumvezető által kijelölt bíró 

helyettesít. Egy tanácstag helyettesítését, amennyiben lehetséges az adott tárgyalási napon nem 

tárgyaló törvényszéki bírák közül jelöli ki a kollégiumvezető a tanács elnökének jelzése alapján. 

Ha a fenti szabályok figyelembevételével sem alakíthatóak meg a fellebbviteli tanácsok, a helyettest 

a büntető kollégiumvezető jelöli ki a kollégium törvényszéki bíró beosztású tagjai közül. Ha a 

tárgyalásra helyettes így sem állítható, a tárgyalást a tanács elnöke, vagy a tanácsban ítélkező bíró 

halasztja el, vagy az ügy átosztásra kerül.  

 

A büntetés-végrehajtási csoportban a helyettesítést elsősorban az elsőfokos büntetőügyeket tárgyaló 

bírák közül a 5.B. és 8.B. 22.B. tanács elnöke, ennek hiányában a törvényszéki bírók közül a 

kollégiumvezető által kijelölt bíró látja el. 

 

A bírák akadályoztatásuk esetén egymást helyettesíthetik a kurrenciális illetve a soron kívüli 

ügyek intézése során. (hatályos 2021. május 25-től) 

 

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

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

létszámból, eltérő ügyszakba beosztott bírákból álló, vagy szakosodásból adódó változó 

összetételű tanácsok esetében az 1. és 3. számú melléklet szerint.  

 

3.10. Mellékletek 

 

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

2. számú melléklet: A törvényszék hatáskörébe tartozó, a Be. 20. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti 

bűncselekmény elintézésében és a Bnyf-ügyintézésben résztvevő polgári ügyszakos bírák 

3. számú melléklet: A törvényszék hatáskörébe tartozó, a Be. 20. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti 

bűncselekmény elintézésében résztvevő tanácsok: (hatályos 2020. december 1.) 

4. számú melléklet: A kirendelt bírók által intézett büntető elsőfokú ügyek 

5. számú melléklet: A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli büntető ügyek 
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6. számú melléklet: A törvényszék hatáskörébe tartozó ügyek intézésére beosztott bírósági titkár 

7. számú melléklet: A kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett büntető ügyek 

8. számú melléklet: Ügycsoportokra kijelölt törvényszéki bírák 

 

A csatolt mellékletek tartalmazzák a beosztott bírók, a kirendelt bírók és a beosztott és kirendelt 

titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyeket. (1-9. melléklet) 

 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 

 

4. A Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégium ügykiosztása 

 

 

4.1.Ügykiosztásra jogosultak és helyettesítésük:  

 

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

akadályoztatása esetén a 20.Pf. tanács elnöke. 

 

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

adta automatizmus szerint, akadályoztatása esetén a kollégiumvezető.  

 

A csőd- és felszámolási ügyeket a kollégiumvezető-helyettes szignálja ki, akadályoztatása esetén a 

kollégiumvezető végzi. 

 

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

szabályzat 116. § (1) bekezdése]: 

 

Az ügykiosztásra jogosult vezető a kiosztást az egyes másodfokú és az egyes elsőfokú polgári 

tanácsok, valamint a titkárok között emelkedő sorrendben végzi az ügykiosztásra a Bszi 76.§.(1) 

bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján alkotott, a bíróságok igazgatásáról szóló a 

6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 116. § (1) l)pontja felhatalmazása értelmében a  6/2015. (XI. 30.) 

OBH utasítás 116. § (1) f.),g),i) és k) pontjában meghatározott módszer együttes alkalmazásával 

kerül sor, elsődleges szempontként az f) pontban , másodlagos szempontként az i) pontban , 

harmadlagos szempontként a k)pontban írtak figyelembe vételével. 

Az eljáró munkaügyi ügyszakos bíró kijelölése az M. ügycsoporthoz tartozó iratok érkezésének 

sorrendjében automatikusan történik. 
 

4.2.1.Törvényszéki elsőfokú ügyek 

Az ügyek kiosztása a 4.2. pont szerint történik, az ügyek érkezésének a sorrendjében, 

automatikusan a polgári és gazdasági peres eljárások vonatkozásában a következők szerint: 

1-7. ügy   6.P. tanács 

8. ügy    29.P tanács 
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9. ügy    25.P tanács 

azzal, hogy a 29. és 25. tanácsok elsősorban a G-s ügyeket kapják a fenti arány megtartásával.  

Házassági és élettársi vagyonközösség megszüntetése iránti pereket és a 2020. évi LXX. törvény 

által indított pereket a 16. tanács intézi. 

(Hatály:2021. január 15-től) 

 

A peren kívüli ügyeket bírósági titkár intézi. 

 

 

4.2.2. Törvényszéki másodfokú ügyek: 

 

Az ügyek kiosztása a 4.2. pont szerint történik, az ügyek érkezésének a sorrendjében, 

automatikusan a polgári és gazdasági peres eljárások vonatkozásában a következők szerint: 

1-3. ügy    1.Pf.. tanács 

4-6. ügy    4.Pf. tanács 

7-8. ügy   11.Pf.tanács 

 

Peren kívüli ügyek kiosztása: 

1-3. ügy    1.Pf. tanács 

4-6. ügy    4.Pf. tanács 

7-8. ügy   11.Pf. tanács 

(Hatály: 2021. január 15-től.) 

4.3. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés esetei meghatározása 

 

A nem érdemi befejezést követően újra indult, vagy hatályon kívül helyezés folytán újra indult ügy 

főszabály szerint az ügyben korábban eljárt bíróra kerül kiosztásra, kivéve, ha korábban eljárt bíró 

munkaviszonya megszűnt, vagy tartósan távol van, illetve az egyenletes munkateher kialakítása 

érdekében kivételesen indokolt más bíróra történő kiosztás. 

 

4.3.1. Eltérés az ügy tárgyához képest 

 

4.3.1.1. Speciális szakértelmet igényel 

 

Az ügy kiemelkedően nagy pertárgyértékű, illetve tárgyánál fogva rendkívül összetett, speciális 

szakértelmet igényel, mely esetben az ilyen ügyek arányos elosztására kell törekedni. 

 

4.3.1.2. Nemzetközi elemet tartalmaz. 

 

4.3.2. Perjogi helyzethez képest 

 

4.3.2.1. Soron kívüli ügy 

 

El lehet térni az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől az ügy perjogi sajátosságaihoz 

képest, ha az ügy soron kívül intézendő, ebben az esetben – egymást követő sorrendben – az adott 

ügykategóriákra kijelölt tanácsok között kell kiosztani, 

 

4.3.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett 
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El lehet térni az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől az ügy perjogi sajátosságaihoz 

képest, ha az egyesítés, illetve együttes elbírálás ezt indokolja, ebben az esetben az ügyet arra kell 

kiosztani, akinél az az ügy van, amelyhez az egyesítés, illetve az azzal történő együttes elbírálása 

célszerű. 

 

4.3.2.3. Bíró kizárása miatt 

 

El lehet térni az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől az ügy perjogi sajátosságaihoz 

képest a bíró kizárása miatt, ebben az esetben az ügyet arra kell kiosztani, aki azt az ügykiosztás 

technikája alapján, mint soron következő kapta volna. 

 

4.3.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt 

 

El lehet térni az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől az ügy perjogi sajátosságaihoz 

képest, ha az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt célszerű. 

 

4.3.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett 

 

4.3.3.1. Tanácsok eltérő létszáma miatt 

 

4.3.3.2. Ügyhátralék feldolgozása miatt 

 

4.3.3.3. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt 

 

El lehet térni az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől az egyenletes munkateher 

biztosítása végett, ha az ügy munkaigényessége vagy terjedelme miatt legalább három éves 

gyakorlattal rendelkező bíró kijelölése indokolt, ebben az esetben az ügyet, arra kell kiosztani, aki a 

megállapított feltételekkel rendelkező bírák között az ügykiosztás technikája szerint a soron 

következő.  

 

4.3.3.4. A másodfokú felülbírálatok számának kiegyenlítése végett. 

 

4.3.3.5. Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében 

 

El lehet térni az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől az egyenletes munkateher 

biztosítása végett, ha az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése indokolja, ebben az 

esetben az ügyet vagy ügyeket – függetlenül azok jellegétől- azok között kell kiosztani, akiknél az 

érkezés tartósan alacsonyabb értéket mutat. 

 

4.3.4. Egyéb körülményekhez képest. 

 

4.3.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt/miatt 

 

El lehet térni az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől az ítélkezés időszerűségének 

biztosítása végett, ha az ügy az ítélkezési szünet tartama alatt érkezik, ebben az esetben az 

ügykiosztás technikája szerint azok között kell kiosztani, akik a szóban forgó időszakban ügyeletet 

teljesítenek. 

 

4.3.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy jellegére 

 



16 

Az ügy a bíró tartós, (30 napot meghaladó) távolléte alatt érkezik, ebben az esetben az ügykiosztás 

technikája szerint azok között kell kiosztani, akik annak elintézésre jogosultak. 

 

4.3.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűntetése miatt 

 

Abban az esetben, ha a bíró/ bírósági titkár szolgálati viszonya megszűnt, ebben az esetben az 

ügykiosztás technikája szerint azok között kell kiosztani, akik annak elintézésre jogosultak 

4.3.4.4. Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt 

 

Amennyiben az ügy a bíró tartós, (30 napot meghaladó) távolléte alatt érkezik, ebben az esetben az 

ügykiosztás technikája szerint azok között kell kiosztani, akik annak elintézésre jogosultak. 

 

4.3.4.5. Több szempont együttes fennállása 

  

4.4. Egyéb tervezhető kivételek 

 

El lehet térni az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől egyéb fontos igazságszolgáltatási 

érdekből, így különösen, ha 

a) jogszabálvváltozás jelentős ügyérkezés- vagy ügyösszetétel eltolódást 

eredményez 

b) jogszabályváltozás, vagy igazgatási szabályzó változása miatt változik az adott 

bíróság (ügyszak) létszáma 

c) jogszabályváltozás egyes ügytípusokat érintően hatáskör- vagy illetékesség-

változást eredményez 

d) jogszabályváltozás a bírósági szervezeti rendszert az ítélkezési tevékenységére 

is kihatóan érinti. 

 

4.5. 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.  

 

4.6. Az ügykiosztás menete 

 

 4.6.1. 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. A másodfokú tanács elnöke az előadó bírót 

az ügyelosztási terv keretei között saját belátása szerint jelöli ki a tanács tagjai közül. 

 

 Főszabály szerint a szignáló a BIIR rendszerében tesz eleget az ügy kiosztásnak elektronikus úton.  

Cégügyek: 

Az ügykiosztás a számítógépes program segítségével történik automatikusan. 

Az átosztásra a csoportvezető bíró, akadályoztatása esetén a kollégiumvezető jogosult. 

Csőd- és felszámolási ügyek: 
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Az ügykiosztás a számítógépes program segítségével történik automatikusan azzal, hogy ugyanazon 

adóssal szembeni kérelmek mindig ugyanazon tanácsra kerülnek kiszignálásra, továbbá az Fpkh. 

ügyek kiszignálása mindig arra a tanácsra történik, amelyik tanács az Fpk. alapügyben eljár. 

Az átosztásra a kollégiumvezető helyettes, akadályoztatása esetén a kollégiumvezető jogosult. 

 

4.6.2 Az irat útja, a közreműködő 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.  

 

4.7. Az átosztás rendje 

 

4.7.1 Eljárás ügy átosztásakor 

 

Átosztáskor az ügy iratai bemutatásra kerülnek a kiosztásra jogosult vezetőnek, aki 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. § 

(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 

 

4.8. A helyettesítés rendje 

 

Elsőfokú civilisztikai ügyek esetén bíró helyettesítésére – a kurrenciális ügyek ítélkezési szünetben 

történő ügyintézésén kívül – nincs lehetőség, az ügy átosztására kerülhet sor.  

Fellebbviteli tanácsoknál a tanácselnököt tanácselnök helyettesíti, előadó bírót előadó bíró, 

törvényszéki bíró helyettesíti.  

 

4.9. A tanácsnál a törvényben meghatározotthoz képest magasabb létszám feltüntetése, az eljáró 

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

eltérő ügyszakba beosztott bírákból álló, vagy szakosodásból adódó változó összetételű tanácsok 

esetében a 8. melléklet szerint. 

 

4.10. Mellékletek 

 

9. számú melléklet: A törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú civilisztikai ügyeket intéző bírák, 

és az általuk intézendő ügycsoportok 

10. számú melléklet: A törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú 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. 

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

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

ügycsoportok 

13. számú melléklet: Munkaügyi ügyekben eljáró bírák 

14. számú melléklet: A beosztott és kirendelt bírósági titkárok által intézett civilisztikai 

ügycsoportok 
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A csatolt mellékletek tartalmazzák a beosztott bírók, a kirendelt bírók és a beosztott és kirendelt 

titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyeket. (10-15. melléklet) 

 

S z o l n o k, 2021. szeptember 20.  

 

        Kissné dr. Szabó Judit 

          a törvényszék elnöke 

 

MELLÉKLETEK  

 

 

1. számú melléklet: 

A beosztott bírók által intézett első fokú büntető ügyek 

(hatályos 2021. május 25-től) 

 

Tanács Név Intézett ügycsoport 

3.B. dr. Vígh Zsolt törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú büntetőügyek (B.) 

fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó büntetőügyei (Fk.) 

büntető nem peres ügyek (Bpk.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

semmisségi ügy (Bs.) népfelkelési ügy (Nt.) 

egyéb (vegyes) ügy (Beü.) 

4.B. dr. Pócs Teodóra törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú büntetőügyek (B.) 

fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó büntetőügyei (Fk.) 

büntető nem peres ügyek (Bpk.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

semmisségi ügy (Bs.) népfelkelési ügy (Nt.) 

egyéb (vegyes) ügy (Beü.) 

5.B. dr. Hernádi Ildikó törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú büntetőügyek (B.) 

fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó büntetőügyei (Fk.) 

büntető nem peres ügyek (Bpk.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

semmisségi ügy (Bs.) népfelkelési ügy (Nt.) 

egyéb (vegyes) ügy (Beü.) 
6. B. dr. Pongrácz Zsolt törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú büntetőügyek (B.) 

fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó büntetőügyei (Fk.) 

büntető nem peres ügyek (Bpk.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

semmisségi ügy (Bs.) népfelkelési ügy (Nt.) 

egyéb (vegyes) ügy (Beü.) 

büntetés-végrehajtási ügyek 

8.B. dr. Nádor Zoltán törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú büntetőügyek (B.) 

fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó büntetőügyei (Fk.) 

büntető nem peres ügyek (Bpk.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

semmisségi ügy (Bs.) népfelkelési ügy (Nt.) 

egyéb (vegyes) ügy (Beü.) 

12.B. dr. Hajdu Anna törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú büntetőügyek (B.) 

fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó büntetőügyei (Fk.) 

büntető nem peres ügyek (Bpk.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 
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semmisségi ügy (Bs.) népfelkelési ügy (Nt.) 

egyéb (vegyes) ügy (Beü.) 
16.B./Bv. dr. Ivanov Dömötör 

Gyula 

törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú büntetőügyek (B.) 

fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó büntetőügyei (Fk.) 

büntető nem peres ügyek (Bpk.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

semmisségi ügy (Bs.) népfelkelési ügy (Nt.) 

egyéb (vegyes) ügy (Beü.) 

büntetés-végrehajtási ügyek 

22.B. dr. Nagy Orsolya törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú büntetőügyek (B.) 

fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó büntetőügyei (Fk.) 

büntető nem peres ügyek (Bpk.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

semmisségi ügy (Bs.) népfelkelési ügy (Nt.) 

egyéb (vegyes) ügy (Beü.) 

 

 

2. számú melléklet: 

A törvényszék hatáskörébe tartozó, a Be. 20. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti bűncselekmény 

elintézésében és a Bnyf-ügyintézésben résztvevő polgári ügyszakos bírák: 

(hatályos 2021. május 25-től) 

 

 

Név Intézett ügycsoport 

dr. Kovács Piroska 

dr. Takó Kornélia 

dr. Válik Edina 

Gyöngyné dr. Kovács Gabriella 

Kissné dr. Szabó Judit 

Mészárosné dr. Balyi Ildikó 

Tóthné dr. Drenkó Szilvia  

dr. Szalay Katalin 

ügyelosztási rend 3.3.1.pont alapján a törvényszéki 

elsőfokos és törvényszéki másodfokos ügyintézésben 

 

 

 

3. számú melléklet: 

A törvényszék hatáskörébe tartozó, a Be. 20. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti bűncselekmény 

elintézésében résztvevő tanácsok:  

(hatályos 2021. május 25-től) 

 

 

Tanács Név Intézett ügycsoport 

3/a. dr. Vígh Zsolt a tanács elnöke 

dr. Ivanov Dömötör Gyula a tanács tagja 

Mészárosné dr. Balyi Ildikó/Tóthné dr. 

Drenkó Szilvia 

a tanács polgári ügyszakos tagja 

gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

(Be. 10. § (1) bekezdés 3. pont) 

4/a. dr. Pócs Teodóra a tanács elnöke 

dr. Nádor Zoltán a tanács tagja 

dr. Kovács Piroska/dr. Szalay Katalin 

gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

(Be. 10. § (1) bekezdés 3. pont) 
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a tanács polgári ügyszakos tagja 

5/a. dr. Hernádi Ildikó a tanács elnöke 

dr. Pócs Teodóra/Sólyomváriné dr. 

Csendes Mária 

a tanács tagja 

dr. Válik Edina/Mészárosné dr. Balyi 

Ildikó 

a tanács polgári ügyszakos tagja 

gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

(Be. 10. § (1) bekezdés 3. pont) 

6/a dr. Pongrácz Zsolt a tanács elnöke 

dr. Hajdu Anna a tanács tagja  

Mészárosné dr. Balyi Ildikó/Tóthné dr. 

Drenkó Szilvia  

a tanács polgári ügyszakos tagja  

 

gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

(Be. 10. § (1) bekezdés 3. pont) 

8/a. dr. Nádor Zoltán a tanács elnöke 

dr. Nagy Orsolya a tanács tagja 

dr. Válik Edina/dr. Takó Kornélia 

a tanács polgári ügyszakos tagja 

gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

(Be. 10. § (1) bekezdés 3. pont) 

12/a dr. Hajdu Anna a tanács elnöke 

dr. Pongrácz Zsolt a tanács tagja  

dr. Kovács Piroska/Gyöngyné dr. Kovács 

Gabriella  

a tanács polgári ügyszakos tagja 

gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

(Be. 10. § (1) bekezdés 3. pont 

16/a. dr. Ivanov Dömötör a tanács elnöke 

dr. Hernádi Ildikó a tanács tagja 

Gyöngyné dr. Kovács Gabriella/dr Szalay 

Katalin 

Kissné dr. Szabó Judit 

a tanács polgári ügyszakos tagja 

gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

(Be. 10. § (1) bekezdés 3. pont) 

22/a. dr. Nagy Orsolya a tanács elnöke 

dr. Vígh Zsolt/Sólyomváriné dr. Csendes 

Mária 

dr. Ivanov Dömötör Gyula a tanács tagja 

dr. Takó Kornélia/Tóthné dr. Drenkó 

Szilvia/Kissné dr. Szabó Judit 

(hatályos 2021. május 25-től) 

a tanács polgári ügyszakos tagja 

gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmény 

(Be. 10. § (1) bekezdés 3. pont) 
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4. számú melléklet: 

A kirendelt bírók által intézett büntető elsőfokú ügyek 

 

Jelenleg nincs. 

 

 

 

5. számú melléklet 

A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli büntető ügyek 

(hatályos 2021. május 25-től) 

 
 

Tanács Név Intézett ügycsoport 
1.Bf. Tanácselnök: 

dr. Rochlitz Zoltán László 

 

Tanács tagjai: 

dr. Kissné dr. Nedesán Marianna 

dr. Gy. Molnár Sándor 

 

 

fellebbezett büntetőügyek (Bf.) 

fiatalkorúak fellebbezett büntetőügyei (Fkf.) 

fellebbezett büntető nemperes ügy (Bpkf.) 

egy éven túli letartóztatás miatt felterjesztett ügy (Bel.) 

bírósági mentesítés iránt fellebbezett ügy (Rf.) 

semmisségi ügy (Bsf.) 

népfelkelési ügy (Ntf.) 

felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt (Bkif.) 

szabálysértési ügyek másodfokú felülbírálata (Szef., Szpif., 

Szkk.), 

perújítási indítvány (Bpi.), 

bíróság kijelölése (Bkk.) 

büntető nemperes ügy (Bpk.) 

2.Bf. Tanácselnök: 

dr. Víghné dr. Tigyi Anikó 

 

Tanács tagjai: 

dr. Papp Judit 

dr. Molnár Gergely 

fellebbezett büntetőügyek (Bf.) 

fiatalkorúak fellebbezett büntetőügyei (Fkf.) 

fellebbezett büntető nemperes ügy (Bpkf.) 

egy éven túli letartóztatás miatt felterjesztett ügy (Bel.) 

bírósági mentesítés iránt fellebbezett ügy (Rf.) 

semmisségi ügy (Bsf.) 

népfelkelési ügy (Ntf.) 

felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt (Bkif.) 

szabálysértési ügyek másodfokú felülbírálata (Szef., Szpif., 

Szkk.), 

perújítási indítvány (Bpi.), 

bíróság kijelölése (Bkk.) 

büntető nemperes ügy (Bpk.) 

6.Bf. Tanácselnök: 

dr. Pongrácz Zsolt István 

dr. Hajdu Anna 

  

Tanács tagjai: 

dr. Varga Mónika 

dr. Tolnai Györgyi Zsuzsanna 

 

fellebbezett büntetőügyek (Bf.) 

fiatalkorúak fellebbezett büntetőügyei (Fkf.) 

büntető nemperes ügy (Bpk.) 

fellebbezett nyomozási bírói ügy ( Bnyf.)  

 

 

 

 

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

 

 

Tanácsszám Név Intézet ügycsoport 

 

 

dr. Tóth Tímea 

• a büntetések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 

2013. évi CCXL. törvény által a bírósági titkár 

hatáskörébe utalt büntetés-végrehajtási és 

egyéb peren kívüli ügyek 

• törvényszéki első- és másodfokos bírói munka 

segítése és a Be. alapján a bírósági titkár 

hatáskörébe utalt feladatok 

 

 

 

 
 

7. számú melléklet 

A kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett büntető ügyek 

 
 

Név: Intézett ügycsoport: 

Dr. Szarka Gergő 
A bírói munkára felkészítés érdekében büntető első és másodfokos peres és 

perenkívül határozatok tervezetének elkészítésében vesz részt  

 

 

8. számú melléklet 

Ügycsoportokra kijelölt törvényszéki bírák 

 

Fk. ügyekre kijelölt bírák Név: 

dr. Gy. Molnár Sándor 

dr. Hajdu Anna 

dr. Hernádi Ildikó 

dr. Ivanov Dömötör Gyula 

dr. Molnár Gergely 

dr. Nádor Zoltán 

dr. Nagy Orsolya 

dr. Papp Judit 

dr. Pócs Teodóra 

dr. Pongrácz Zsolt István 

dr. Rochlitz Zoltán László 

Sólyomváriné dr. Csendes Mária 

dr. Tolnai Györgyi Zsuzsanna 

dr. Varga Mónika 

dr. Vígh Zsolt 

dr. Víghné dr. Tigyi Anikó 

 

 
 

Büntetés-végrehajtási bírónak kijelölt Név: 
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bírók dr. Gy. Molnár Sándor 

dr. Hajdu Anna 

dr. Hernádi Ildikó 

dr. Ivanov Dömötör Gyula 

dr. Kissné dr. Nedesán Marianna 

dr. Molnár Gergely 

dr. Nádor Zoltán 

dr. Nagy Orsolya 

dr. Papp Judit 

dr. Pócs Teodóra 

dr. Pongrácz Zsolt István 

dr. Rochlitz Zoltán László 

Sólyomváriné dr. Csendes Mária 

dr. Tolnai Györgyi  

dr.Varga Mónika 

dr. Vígh Zsolt 

dr. Víghné dr. Tigyi Anikó 
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9. számú melléklet: 

A törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú civilisztikai ügyeket intéző bírák, és az általuk 

intézendő ügycsoportok 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2020. április 1-től  

 

Tanácsszám Név Intézet ügycsoport 

6.P. dr. Karácson Éva ➢ 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 

➢ alapítvány, civil szervezet megszüntetése iránti perek 

➢ egyes szerződésekkel kapcsolatos perek 

➢ gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái 

10.P. Tóthné dr. Drenkó Szilvia ➢ felszámolási perek, gazdasági nemperes ügyek 

➢ gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái 

➢ a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének 

felelősségével kapcsolatos perek 

➢ a tagkizárás iránti perek 

➢ a cég és a cég tagja közötti tagsági jogviszonyon 

alapuló perek 

 

16.P. Gyöngyné dr. Kovács 

Gabriella 

➢ személyiségi jogvédelmi perek 

➢ bíróság elleni kártérítési perek 

➢ egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kártérítési 

perek 

➢ büntetés-végrehajtás során okozott kár megtérítése 

iránti perek 

➢ a cég és a cég tagja közötti tagsági jogviszonyon 

alapuló perek 

➢ a cég szervezi határozata 

➢ bírósági felülvizsgálat iránti perek 

➢ tagkizárás iránti perek 

➢ gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének 

felelősségével kapcsolatos perek  

➢ gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes 

jogvitái, kötelmi perek  

➢ házastársi és élettársi közös vagyon megosztásával 

kapcsolatos perek 

 

11.Fpk. Dr. Válik Edina 

(hatály 2021. február 01.) 

➢ Csőd- és felszámolási ügyszak 

29.P. dr. Lendvai Kinga 

(hatály:2021.07.15.) 

Cégügyekben: 

➢ 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, 



25 

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, 

➢   - 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) 

Csőd- és felszámolási ügyszak: 

➢ felszámolási perek, gazdasági nemperes ügyek 

➢ gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái 

➢ a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének 

felelősségével kapcsolatos perek 

➢ a tagkizárás iránti perek 

➢ a cég és a cég tagja közötti tagsági jogviszonyon 

alapuló perek 
Elsőfokos ügyintézés 

➢ polgári elsőfokú peres ügyek  

Másodfokos ügyintézés 

➢ Fellebbezett polgári és gazdasági peres és nemperes 

ügyek (2021. okt. 1-től) 

14. dr. Molnár Klára 

(hatály 2021. október 1.) 

Cégügyekben: 

➢ 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, 
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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, 

➢   - 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) 

 

 

 

10. számú melléklet: 

A törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú 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 

Tóthné dr. Drenkó Szilvia 

Dr. Takó Kornélia (hatályos 2020. december 1.) 

Kissné dr. Szabó Judit  

(hatályos 2020. december 1.) 

ügyelosztási rend 3.4.1 pontja szerint 
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Dr. Válik Edina 

Mészárosné dr. Balyi Ildikó 

 

11. számú melléklet: 

A kirendelt bírók által intézett civilisztikai elsőfokú ügycsoportok 

 

 

 dr. Szalai-Almádi Ildikó 
2020. január 30-től – 2020. december 31 

2021. január 30-től – 2021. december 31 

 

➢ polgári elsőfokú peres ügyek  

➢ végrehajtási perek 

➢ egyes szerződésekkel kapcsolatos perek 

➢ gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái 

 dr. Bana Ádám 
2020. január 30-től – 2020. december 31 

2021. január 30-től – 2021. december 31 

 

➢ polgári elsőfokú peres ügyek  

➢ végrehajtási perek 

➢ egyes szerződésekkel kapcsolatos perek 

➢ gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái 

 Szántóné dr. Laczay Erika 
2020. február 5-től – 2020. december 31 

➢ polgári elsőfokú peres ügyek  

➢ végrehajtási perek 

➢ egyes szerződésekkel kapcsolatos perek 

➢ gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái 

 dr. Lendvai Kinga 

2020. december 1.-2021.december 

31. 

(hatályos:2021.07.15.) 

Cégügyekben: 

➢ 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, 
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➢ 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) 

Csőd- és felszámolási ügyszak: 

➢ felszámolási perek, gazdasági nemperes ügyek 

➢ gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes 

jogvitái 

➢ a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének 

felelősségével kapcsolatos perek 

➢ a tagkizárás iránti perek 

➢ a cég és a cég tagja közötti tagsági jogviszonyon 

alapuló perek 
Elsőfokos ügyintézés 

➢ polgári elsőfokú peres ügyek  

➢ végrehajtási perek 

➢ gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes 

jogvitái 

 dr. Stass Anikó 

2020.04.01-től 

11.Pf. tanács tagja 

 

Fellebbezett polgári és gazdasági peres és nemperes ügyek 

Elsőfokos ügyintézés 

➢ polgári elsőfokú peres ügyek  

➢ végrehajtási perek 

➢ gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái 

 

 

12. számú melléklet: 

A beosztott és kirendelt bírók által intézett civilisztikai fellebbviteli ügycsoportok 

A melléklet időbeli hatálya: 2020. április 1-től  

 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

1. Pf. tanácselnök: 

dr. Szalay Katalin és 

2020.04.01-től 

  

 

tanács tagjai: 

hatályos 2021. július 22 

Gyöngyné dr. Kovács Gabriella 

Mészárosné dr. Balyi Ildikó 

2021. október 1. napjától: 

Csontosné dr. Török Márta kirendelt bíró 

 

A tanács bármely tagját helyettesítheti Dr. Takó 

Kornélia, Kissné dr. Szabó Judit törvényszéki 

bíró, akadályoztatásuk esetén a 4.8 pontban írtak 

 

Fellebbezett polgári és 

gazdasági peres és nemperes 

ügyek 
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irányadók 

 

 

4.Pf. tanácselnök: 

dr. Takó Kornélia 

 

tanács tagjai: 

dr. Kovács Piroska  

Kissné dr. Szabó Judit. 

2021. október 1-től: dr. Lendvai Kinga 

 

A tanács bármely tagját helyettesítheti Gyöngyné 

dr. Kovács Gabriella kollégiumvezető, 

akadályoztatásuk esetén a 4.8 pontban írtak 

irányadók 

 

 

Fellebbezett polgári és 

gazdasági peres és nemperes 

ügyek 

11. Pf. tanácselnök: 

dr. Válik Edina 

 

tanács tagjai: 

Tóthné dr. Drenkó Szilvia 

dr. Stass Anikó 

(2020.04.01-től) 

 

A tanács bármely tagját helyettesítheti Gyöngyné 

dr. Kovács Gabriella kollégiumvezető, 

akadályoztatásuk esetén a 4.8 pontban írtak 

irányadók 

 

 

Fellebbezett polgári és 

gazdasági peres és nemperes 

ügyek 

20. Pf. tanácselnök: 

Kissné dr. Szabó Judit 

Gyöngyné dr. Kovács Gabriella  

 

tanács tagjai: 

 

Tóthné dr. Drenkó Szilvia 

dr. Karácson Éva 

 

kirendeléssel: Csontosné dr. Török Márta  

 

A tanács bármely tagját helyettesítheti Dr. Takó 

Kornélia törvényszéki bíró, akadályoztatásuk 

esetén a 4.8 pontban írtak irányadók 

 

 

Fellebbezett polgári és 

gazdasági peres és nemperes 

ügyek 
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13. számú melléklet:  

Munkaügyi ügyekben eljáró bírák 

 

2020.04.01-től: 

14.M. 

Dr. Molnár Klára A Pp. 508. § (1)-(5) bekezdésben 

meghatározott munkaügyi perek 

intézése, elbírálása. A munkaügyi 

ügyszak hatáskörébe tartoznak a 

munkaügyi nemperes ügyek.  

2020.04.01-től: 

15.M. 

Dr. Szénási-Varga Nóra A Pp. 508. § (1)-(5) bekezdésben 

meghatározott munkaügyi perek 

intézése, elbírálása. A munkaügyi 

ügyszak hatáskörébe tartoznak a 

munkaügyi nemperes ügyek.  

 

14. számú melléklet: 

A beosztott és kirendelt bírósági titkárok által intézett civilisztikai ügycsoportok 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2020. április 1-től  

 

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,  

közvetítői eljárás 

dr. Nagy Gabriella Csilla 
az elsőfokú törvényszéki ügyek végrehajtásával 

kapcsolatos eljárások  

Dr. Nagy-Lukácsi Judit közvetítői eljárás 

Dombiné dr. Grósz Dóra, kirendeléssel törvényszéki végrehajtás 

 

 

 

 

 


