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ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A bíróságok ügyelosztási rendjének szabályai betartásával a bírósági vezetők a 2011. évi 

CLXI. tv. (továbbiakban Bszi.) 8. és 9. §-aiban foglalt törvényi kötelezettségeiket teljesítik.

Az ügyelosztási rend olyan eszközrendszer, amelynek alkalmazásával a vezető biztosítja az 

egyes bírói tanácsok arányos munkaterhelését, azt hogy ezáltal a jogkereső polgárok 

időszerű és szakszerű  bírói döntés megszületéséhez fűződő alkotmányos joga a 

törvényszék bíróságainál érvényre jusson.

A törvényszék elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítása

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzata 2.1. pontja határozza meg a törvényszék 

elnökének feladatait. A 2.1. pont 25. § (1) bekezdésének j./ pontja alapján a törvényszék

elnöke biztosítja a munkateher mérését és az arányos munkateher elosztást.

A bírói tanácsok szakosodásából (specializáció) fakadó előnyöket kihasználva segítik elő a 

szakszerű bírói döntés megszületését. Ezen közvetlen célok elérésével tudják a törvényszék 

bíróságai elérni azt az általános, stratégiai céljukat, hogy mint bíróságok magas szakmai

színvonalon és időszerűen ítélkezzenek. 

Ennek biztosításához az ügyelosztást végző vezetők a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 

14/2002. IM rendelet 31. §. e.) és f.) pontjában foglalt ügyelosztási módszert alkalmazzák.

Ezzel összhangban az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítása a

bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzata 6. pontja rendelkezik az Ügyelosztási rend 

szabályairól. A 116. § (1) bekezdésének e/, f./ pontja szerinti ügyelosztási módszer mellett a

k./ pont szerinti, az arányos munkateher-megosztás figyelembevételével kerül sor az

ügyelosztási rend kialakítására a Miskolci Törvényszék kollégiumai, a Miskolci Közigazgatási

és Munkaügyi Bíróság és a törvényszék járásbíróságai vonatkozásában.
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Az ügyek tanácsok közötti kiosztására, a más tanácsra történő átosztásra, illetőleg a 

helyettesítési rendre a Miskolci Törvényszék Kollégiumainak és Bírói Tanácsának

egyetértésével az alábbi általános elvek érvényesülnek:

- a már kiosztott ügy átosztására az ügy bírájának 45 napot meghaladó tartós

távolléte, illetve akadályoztatása esetén kerülhet sor,

- egyesbíró esetén az akadályoztatásnak nem eseti, hanem a fent meghatározott

időtartamúnak azaz tartós jellegűnek kell lennie,  

- másodfokú tanács egy tagjának tartós távolléte vagy akadályoztatása, sem az ügy

másodfokú tanácsról való átszignálására, sem a tárgyalási napok beállítására vagy

halasztására nem ad alapot, hanem ilyen esetben a távollévő, illetve akadályoztatott 

tanácstagot az egyébként helyettesítésre kijelölt törvényszéki bírák egyike

helyettesíti.

- a törvényszéken ítélkező tanácsok tekintetében a már kiosztott ügy átosztására az 

ügyelosztásra jogosult vezető is csak a törvényszék elnökének (elnökhelyettesének) 

engedélyével jogosult.

- az ügyek intézésével kapcsolatban egyebekben az Országos Bírósági Hivatal

elnökének 6/2015. (XI.30.) OBH utasítása a bíróságok igazgatásáról rendelkező 

szabályzat rendelkezései irányadók.

- a törvényszék és bíróságai ügyelosztási rendje során az Országos Bírósági Hivatal

elnökének 14.006/2013. szám alatti, a bíróság ügyek bírák közötti kiosztásával

kapcsolatos elveit figyelembevettük.
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1. A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

1.1 A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁBAN ÍTÉLKEZŐ TANÁCSOK 

ÜGYELOSZTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A Miskolci Törvényszék büntető ügyszakában öt másodfokú és nyolc elsőfokú tanács 
ítélkezik.

A törvényszék elnöke a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyek időszerű elbírálásának 
biztosítása érdekében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 31.§. (1) bekezdésében írt jogkörében eljárva a törvényszék illetékességi
területén működő járásbíróságokról meghatározott időtartamra, illetve meghatározott 
számú ügyre járásbírót rendel ki.

1.1.1.A BÜNTETŐ  MÁSODFOKÚ ÜGYEK INTÉZÉSE

A törvényszék egyes másodfokú tanácsai a járásbíróságok hatáskörébe tartozó
ügyekben meghozott ügydöntő és nem ügydöntő határozatok felülbírálata során az
alábbi ügykategóriákban járnak el másodfokon.

Bf.1.sz. tanács

Tanácselnök: Dr. Deák Györgyi törvényszéki tanácselnök
Tanácsba beosztott bírák: Dr. Klapil Monika törvényszéki bíró

Dr. Kovács Zoltán törvényszéki bíró

A tanács mellé beosztott bírósági ügyintéző: Szabóné Lipták Katalin. 
A tanács mellé beosztott bírósági tisztviselő: Kissné Sárkány Éva. 

XV. FEJEZET
Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények; XVIII. FEJEZET Az emberi 
szabadság elleni bűncselekmények; XX. FEJEZET A gyermekek érdekét sértő és a család 
elleni bűncselekmények; XXI. FEJEZET Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok 
elleni bűncselekmények; XXII. FEJEZET A közlekedési bűncselekmények; XXIII. FEJEZET 
A környezet és a természet elleni bűncselekmények; XXVI. FEJEZET Az 
igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények;
XXVII. FEJEZET A korrupciós bűncselekmények; XXVIII. FEJEZET A hivatali 
bűncselekmények; XXIX. FEJEZET A hivatalos személy elleni bűncselekmények; XXX. 
FEJEZET A közbiztonság elleni bűncselekmények; XXXI. FEJEZET A nemzetközi 
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kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények; 
XXXII. FEJEZET A köznyugalom elleni bűncselekmények; XXXIII. FEJEZET A közbizalom 
elleni bűncselekmények; XXXIV. FEJEZET A közigazgatás rendje elleni 
bűncselekmények; XXXV. FEJEZET Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények; 
XXXVI. FEJEZET A vagyon ellni bűncselekmények; XXXVII. FEJEZET A szellemi 
tulajdonjog elleni bűncselekmények; XXXVIII. FEJEZET A pénz- és bélyegforgalom 
biztonsága elleni bűncselekmények; XXXIX. FEJEZET A költségvetést károsító 
bűncselekmények; XL. FEJEZET Pénzmosás; XLI. FEJEZET A gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmények; XLII. FEJEZET A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny 
tisztaságát sértő bűncselekmények; XLIII. FEJEZET Tiltott adatszerzés és az információs 
rendszer elleni bűncselekmények

A büntetés-végrehajtási ügyek; az idegenrendészeti ügyek; a szabálysértési ügyek;
továbbá a különböző tárgykörű tárgyaláson kívüli, nemperes ügyek; és a vádirat 
benyújtása előtti kényszerintézkedéses ügyek.

Bf.2. sz. tanács

Tanácselnök: Dr.Ficsór József törvényszéki tanácselnök
Tanácsba beosztott bírák: Dr.Szemán János törvényszéki bíró

Dr.Bacsó Mária törvényszéki bíró

Tanács mellé beosztott bírósági ügyintéző: Szabóné Lipták Katalin
Tanács mellé beosztott bírósági tisztviselő: Misley Ágnes

XV. FEJEZET Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények - kivéve a 
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk.165.§.); XVII. FEJEZET Az egészséget
veszélyeztető bűncselekmények; XVIII. FEJEZET Az emberi szabadság elleni 
bűncselekmények; XIX. FEJEZET A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni 
bűncselekmények; XX. FEJEZET A gyermekek érdekét sértő és a család elleni 
bűncselekmények; XXI. FEJEZET Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni 
bűncselekmények; XXIII. FEJEZET A környezet és a természet elleni bűncselekmények; 
XXVI. FEJEZET Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények; XXVII. FEJEZET A 
korrupciós bűncselekmények; XXVIII. FEJEZET A hivatali bűncselekmények; XXIX. 
FEJEZET A hivatalos személy elleni bűncselekmények; XXX. FEJEZET A közbiztonság 
elleni bűncselekmények; XXXI. FEJEZET A nemzetközi kötelezettségen alapuló 
közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények; XXXII. FEJEZET A 
köznyugalom elleni bűncselekmények; XXXIII. FEJEZET A közbizalom elleni 
bűncselekmények; XXXIV. FEJEZET A közigazgatás rendje elleni bűncselekmények; 
XXXV. FEJEZET A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények; XXXVI. FEJEZET A vagyon 
elleni bűncselekmények; XXXVIII. FEJEZET A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni 
bűncselekmények; XL. FEJEZET Pénzmosás; XLI. FEJEZET A gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmények közül a jogosulatlan pénzügyi tevékenység (Btk.408.§.); XLIII. 
FEJEZET Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények; XLIV. 
FEJEZET A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények



- 8 -

A büntetés-végrehajtási ügyek; az idegenrendészeti ügyek; a szabálysértési ügyek;
továbbá a különböző tárgykörű tárgyaláson kívüli, nemperes ügyek; a vádirat 
benyújtása előtti kényszerintézkedéses ügyek.

Bf.3.sz. tanács

Tanácselnök: Dr. Pászti Attila törvényszéki tanácselnök
Tanácsba beosztott bírák: Vargáné Dr. Nagy Györgyi törvényszéki bíró

Dr. Gyenes Éva törvényszéki bíró

Tanács mellé beosztott bírósági ügyintéző: Koltainé Kovács Annamária.
Tanács mellé beosztott bírósági tisztviselő: Koleszár-Pipoly Izabella.

XV. FEJEZET Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények; XVII. 
FEJEZET Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények; XVIII. FEJEZET Az emberi 
szabadság elleni bűncselekmények; XX. FEJEZET A gyermekek érdekét sértő és a család 
elleni bűncselekmények; XXI. FEJEZET Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok 
elleni bűncselekmények; XXIII. FEJEZET A környezet és a természet elleni 
bűncselekmények; XXVI. FEJEZET Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények;
XXVII. FEJEZET A korrupciós bűncselekmények; XXVIII. FEJEZET A hivatali 
bűncselekmények; XXIX. FEJEZET A hivatalos személy elleni bűncselekmények; XXX. 
FEJEZET A közbiztonság elleni bűncselekmények; XXXI. FEJEZET A nemzetközi 
kötelezettségen alapuló közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények; 
XXXII. FEJEZET A köznyugalom elleni bűncselekmények; XXXIII. FEJEZET A közbizalom 
elleni bűncselekmények; XXXIV. FEJEZET A közigazgatás rendje elleni 
bűncselekmények; XXXV. FEJEZET A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények; XXXVI. 
FEJEZET A vagyon elleni bűncselekmények; XXXVII. FEJEZET A szellemi tulajdonjog 
elleni bűncselekmények; XXXVIII. FEJEZET
A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények; XXXIX. FEJEZET A 
költségvetést károsító bűncselekmények; XL. FEJEZET Pénzmosás; XLI. FEJEZET A 
gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények; XLII. FEJEZET A fogyasztók érdekeit és a 
gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények; XLIII. FEJEZET Tiltott 
adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények

A büntetés-végrehajtási ügyek; az idegenrendészeti ügyek; a szabálysértési ügyek;
továbbá a különböző tárgykörű tárgyaláson kívüli, nemperes ügyek; a vádirat 
benyújtása előtti kényszerintézkedéses ügyek.
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Bf.7.sz. tanács

Tanácselnök: Dr. Páricsiné dr. Nagy Ágnes törvényszéki tanácselnök
Tanácsba beosztott bírák: Dr. Spisák Sándor törvényszéki bíró

Dr. Répássy Árpádné dr. Németh Laura
törvényszéki bíró

Tanács mellé beosztott bírósági ügyintéző: Sólyomné Técsi Ágnes
Tanács mellé beosztott bírósági tisztviselő: Gombos Krisztina

XV. FEJEZET Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények; XVII. 
FEJEZET Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények; XVIII. FEJEZET Az emberi 
szabadság elleni bűncselekmények; XIX. FEJEZET A nemi élet szabadsága és a nemi 
erkölcs elleni bűncselekmények; XX. FEJEZET A gyermekek érdekét sértő és a család 
elleni bűncselekmények; XXI. FEJEZET Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok 
elleni bűncselekmények; XXII. FEJEZET A közlekedési bűncselekmények; XXIII. FEJEZET 
A környezet és a természet elleni bűncselekmények; XXVI. FEJEZET Az 
igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények; XXVII. FEJEZET A korrupciós 
bűncselekmények; XXVIII. FEJEZET A hivatali bűncselekmények; XXIX. FEJEZET A 
hivatalos személy elleni bűncselekmények; XXX. FEJEZET A közbiztonság elleni 
bűncselekmények; XXXI. FEJEZET A nemzetközi kötelezettségen alapuló közbiztonsági 
célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények; XXXII. FEJEZET A köznyugalom elleni 
bűncselekmények; XXXIII. FEJEZET A közbizalom elleni bűncselekmények; XXXIV. 
FEJEZET A közigazgatás rendje elleni bűncselekmények;
XXXV. FEJEZET A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények; XXXVI. FEJEZET A vagyon 
elleni bűncselekmények; XXXVII. FEJEZET A szellemi tulajdonjog elleni 
bűncselekmények; XXXVIII. FEJEZET A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni 
bűncselekmények; XXXIX. FEJEZET A költségvetést károsító bűncselekmények; XL. 
FEJEZET Pénzmosás; XLI. FEJEZET A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények;
XLII. FEJEZET A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő 
bűncselekmények; XLIII. FEJEZET Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni 
bűncselekmények; XLIV. FEJEZET A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények

A büntetés-végrehajtási ügyek; az idegenrendészeti ügyek; a szabálysértési ügyek;
továbbá a különböző tárgykörű tárgyaláson kívüli, nemperes ügyek; és a vádirat 
benyújtása előtti kényszerintézkedéses ügyek.

Bf.14.sz. tanács

Tanácselnök:   Dr.Csőváry Gáborné törvényszéki tanácselnök
Tanácsba beosztott bírák: Dr.Lőrincz Zsuzsanna törvényszéki bíró

Dr.Stoll Erik törvényszéki bíró

Tanács mellé beosztott bírósági ügyintéző: Sólyomné Técsi Ágnes
Tanács mellé beosztott bírósági tisztviselő: Szigetiné Vörös Vilma



- 10 -

XV. FEJEZET Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények - kivéve a 
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk.165.§.); XVII. FEJEZET Az egészséget
veszélyeztető bűncselekmények; XVIII. FEJEZET Az emberi szabadság elleni 
bűncselekmények; XIX. FEJEZET A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni 
bűncselekmények; XX. FEJEZET A gyermekek érdekét sértő és a család elleni 
bűncselekmények; XXI. FEJEZET Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni 
bűncselekmények; XXIII. FEJEZET A környezet és a természet elleni bűncselekmények; 
XXVI. FEJEZET Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények; XXVII. FEJEZET A 
korrupciós bűncselekmények; XXVIII. FEJEZET A hivatali bűncselekmények; XXIX. 
FEJEZET A hivatalos személy elleni bűncselekmények; XXX. FEJEZET A közbiztonság 
elleni bűncselekmények; XXXI. FEJEZET A nemzetközi kötelezettségen alapuló 
közbiztonsági célú gazdasági előírások elleni bűncselekmények; XXXII. FEJEZET A 
köznyugalom elleni bűncselekmények; 
XXXIII. FEJEZET A közbizalom elleni bűncselekmények; XXXIV. FEJEZET A közigazgatás 
rendje elleni bűncselekmények; XXXV. FEJEZET A vagyon elleni erőszakos 
bűncselekmények; XXXVI. FEJEZET A vagyon elleni bűncselekmények; XXXVIII. FEJEZET 
A pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények; XL. FEJEZET Pénzmosás; 
XLI. FEJEZET A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények közül a jogosulatlan 
pénzügyi tevékenység (Btk.408.§.); XLIII. FEJEZET Tiltott adatszerzés és az információs
rendszer elleni bűncselekmények; XLIV. FEJEZET A honvédelmi kötelezettség elleni 
bűncselekmények

A büntetés-végrehajtási ügyek; az idegenrendészeti ügyek; a szabálysértési ügyek;
továbbá a különböző tárgykörű tárgyaláson kívüli, nemperes ügyek; a vádirat 
benyújtása előtti kényszerintézkedéses ügyek.

Dr. Révay György törvényszéki kollégiumvezető a törvényszék Bf.1., Bf.2., Bf.3., Bf.7. és 
Bf.14. számú másodfokú tanácsai elé tartozó büntető ügyek elbírálásában vesz részt a 
tanács elnökeként, előadóként, illetve tanács tagjaként a Miskolci Törvényszék 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott számú tárgyalási napokon.

A törvényszék másodfokú tanácsai mellé beosztott bírósági tisztviselők, írnokok 
munkáját segíti: Bordás Vivien bírósági írnok.
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1.1.2.A BÜNTETŐ ELSŐFOKÚ ÜGYEK INTÉZÉSE 

A törvényszék első fokos büntető ügyszakában ítélkező bírái az alábbi ügykategóriákban 
járnak el:

B. 4. sz. tanács

Dr. Czibrik Attila törvényszéki kollégiumvezető-helyettes

 Btk. XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények; 
 Btk. XIX. Fejezet A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni

bűncselekmények;
 kiemelt jelentőségű ügyek;
 intézi a kényszerintézkedéses ügyeket;
 eseti jelleggel a törvényszék másodfokú tanácsai elé tartozó büntetőügyek 

fellebbviteli elbírálásában ítélkezési feladatokat lát el;
 intézi a törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó nem peres büntető ügyeket 

(kivéve külföldi ítélet érvényének elismerése).

Tanács mellé beosztott bírósági tisztviselő: Mátyás Béláné.

B. 5. sz. tanács

Dr. Horváth Mária törvényszéki bíró

 elbírálja mindazokat a bűncselekményeket, amelyeket a Be. 16. §-a a törvényszék
első fokos hatáskörébe utal;

 kiemelt jelentőségű ügyek; 
 intézi a kényszerintézkedéses ügyeket;
 eseti jelleggel a törvényszék másodfokú tanácsai elé tartozó büntetőügyek 

fellebbviteli elbírálásában ítélkezési feladatokat lát el;
 intézi a törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó nem peres büntető ügyeket 

(kivéve külföldi ítélet érvényének elismerése);
 intézi a büntetési-végrehajtási bíró hatáskörébe tartozó ügyeket.

Tanács mellé beosztott bírósági tisztviselő: Andó Beáta.

B. 6. sz. tanács

Dr. Dósa Ágnes törvényszéki bíró

 elbírálja mindazokat a bűncselekményeket amelyeket a Be.16.§-a a törvényszék 
első fokos hatáskörébe utal;

 kiemelt jelentőségű ügyek;
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 intézi a kényszerintézkedéses ügyeket;
 eseti jelleggel (tárgyalásmentes időszakban külön megbízás alapján) bv. bírói

feladatokat is ellát;
 eseti jelleggel a törvényszék másodfokú tanácsai elé tartozó büntetőügyek 

fellebbviteli elbírálásában ítélkezési feladatokat lát el;
 intézi a törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó nem peres büntető ügyeket 

(ezen belül kiemelten a külföldi ítélet érvényének elismerésével kapcsolatos
ügyeket).

Tanács mellé beosztott bírósági tisztviselő: Madarász Attiláné.

B. 8. sz. tanács

Dr. Péter Zoltán törvényszéki bíró

 elbírálja mindazokat a bűncselekményeket amelyeket a Be.16.§-a a törvényszék 
első fokos hatáskörébe utal;

 kiemelt jelentőségű ügyek;
 intézi a kényszerintézkedéses ügyeket;
 eseti jelleggel a törvényszék másodfokú tanácsai elé tartozó büntetőügyek 

fellebbviteli elbírálásában ítélkezési feladatokat lát el;
 intézi a törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó nem peres büntető ügyeket

(ezen belül kiemelten a külföldi ítélet érvényének elismerésével kapcsolatos
ügyeket).

Tanács mellé beosztott bírósági tisztviselő : Gombkötő Viktória.

B.10. sz. tanács

Dr. Feledi Tamás törvényszéki bíró

 elbírálja mindazokat a bűncselekményeket, amelyeket a Be.16.§-a a törvényszék 
első fokos hatáskörébe utal;

 kiemelt jelentőségű ügyek;
 intézi a kényszerintézkedéses ügyeket;
 bv. bírói feladatokat is ellát,
 eseti jelleggel a törvényszék másodfokú tanácsai elé tartozó büntetőügyek 

fellebbviteli elbírálásában ítélkezési feladatokat lát el;
 intézi a törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó nem peres büntető ügyeket 

(kivéve külföldi ítélet érvényének elismerése).

Tanács mellé beosztott bírósági írnok: Pummer Emese.
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B.11. sz. tanács

Dr. Horváth Dóra törvényszéki bíró

 elbírálja mindazokat a bűncselekményeket, amelyeket a Be.16.§-a a törvényszék 
első fokos hatáskörébe utal;

 kiemelt jelentőségű ügyek;
 intézi a kényszerintézkedéses ügyeket;
 bv. bírói feladatokat is ellát;
 eseti jelleggel a törvényszék másodfokú tanácsai elé tartozó bűnügyek 

fellebbviteli elbírálásában ítélkezési feladatokat lát el;
 intézi a törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó nem peres büntető ügyeket 

(kivéve külföldi ítélet érvényének elismerése).

Tanács mellé beosztott bírósági tisztviselő: Demián Zoltánné.

B. 12. sz. tanács

Dr. Botkó Barnabás 2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig a
Miskolci Törvényszékre kirendelt járásbírósági bíró

 csak azon ügyekben jár el, amelyek 2014. december 31. napjáig történt
kirendelése során rászignálásra kerültek.

Tanács mellé beosztott bírósági tisztviselő: Butykó Nikolett.

B. 15.sz. tanács

Dr. Rémiás László törvényszéki bíró, büntetés-végrehajtási csoportvezető

 Btk. XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények; 
 Btk. XIX. Fejezet A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni

bűncselekmények;
 kiemelt jelentőségű ügyek;

- eseti jelleggel a törvényszék másodfokú tanácsai elé tartozó bűnügyek 
fellebbviteli elbírálásában ítélkezési feladatokat lát el;

 intézi a törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó nem peres büntető ügyeket 
(kivéve külföldi ítélet érvényének elismerése);

 szervezi, irányítja a büntetés-végrehajtási csoport munkáját;
 elvégzi a szabadságvesztés jogerős kiszabásáról szóló értesítések, valamint a 

pénzbüntetés, közérdekű munka átváltoztatásáról szóló értesítések átvizsgálását, 
aláírását;

 büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe tartozó egyéb tevékenységet is végez.

Tanács mellé beosztott bírósági tisztviselő: Dézsi Edit.
Az első fokos törvényszéki bírák mellé beosztott bírósági ügyintéző: Csendom Andrea.
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1.1.3.BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÜGYEKET INTÉZŐ BÍRÁK ÉS BÍRÓSÁGI TITKÁROK 

ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Dr. Rémiás László törvényszéki bíró, büntetés-végrehajtási csoportvezető intézi azon 
büntetés-végrehajtási ügyeket, amelyekben a büntetés-végrehajtási bírónak a
meghallgatást a Bv.tv. 50.§. (1) bekezdés e) pontjában írtakra tekintettel a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben vagy a Fiatalkorúak Regionális
Büntetés-végrehajtási Intézetében kell megtartani.

Dr. Horváth Mária törvényszéki bíró intézi a 2016. január, április, július és október
hónapokban érkezett büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe tartozó ügyeket.

Dr. Feledi Tamás törvényszéki bíró intézi a 2016. február, május, augusztus és
november hónapokban érkezett büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe tartozó ügyeket.

Dr. Horváth Dóra törvényszéki bíró intézi a 2016. március, június, szeptember és
december hónapokban érkezett büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe tartozó ügyeket.

Dr. Szathmáry Béla büntetés-végrehajtási bírói feladatok ellátására 2016. január 01.
napjától 2016. december 31. napjáig kijelölt járásbírósági bíró.

Büntetés-végrehajtási bírói tevékenységet végez a Sátoraljaújhelyi Fegyházra és
Börtönre kiterjedő hatállyal (feltételes szabadság tárgyában történő döntés, feltételes 
szabadság kizártságának megállapítása, enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása,
fokozat váltás, nagykorúsítás, fegyelmi fenyítés elbírálása).

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 50.§. (3) bekezdése alapján a törvényszék
elnöke által kijelölten önálló aláírási joggal büntetés-végrehajtási bírói feladatokat látnak
el a következő bírósági titkárok:

Dr. Balogh Adrienn bírósági titkár
Szebényiné Dr. Németh Nóra Eszter bírósági titkár

A büntetés-végrehajtási feladatok ellátására kijelölt bírósági titkárok intézik mindazon
büntetés-végrehajtási ügyeket, amelyeknél a büntetések, az intézkedések, egyes
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL.
törvény a döntés meghozatalát iratok tartalma alapján lehetővé teszi dr. Balogh Adrienn
bírósági titkár intézi a páratlan, míg Szebényiné dr. Németh Nóra Eszter bírósági titkár a
páros számon iktatott ügyeket.
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1.1.4. TÁRGYALÁSI REND

Bf. 1. sz. tanács hétfő és szerda 126. sz. terem

Bf. 2. sz. tanács kedd és csütörtök 118. sz. terem

Bf. 3. sz. tanács kedd és csütörtök 126. sz. terem

Bf. 7. sz. tanács hétfő és szerda 118. sz. terem

Bf.14.sz. tanács hétfő és szerda 119. sz. terem 

Dr. Révay György hétfő - csütörtök 118, 119. és 126. sz. termek

Dr. Czibrik Attila hétfő és szerda 127. sz. terem

Dr. Horváth Mária kedd és csütörtök 127. sz. terem

Dr. Dósa Ágnes hétfő és szerda 28. sz. terem

Dr. Péter Zoltán kedd és csütörtök 31. sz. terem

Dr. Horváth Dóra hétfő és szerda 26. sz. terem

Dr. Feledi Tamás kedd és csütörtök 12. sz. terem

Dr. Botkó Barnabás hétfő és szerda 12. sz. terem

Dr. Rémiás László kedd és csütörtök 113. sz. terem

1.1.5. HELYETTESÍTÉSI REND

A tanácsok helyettesítési sorrendje tartós távollét, betegség és egyéb akadályoztatás
esetén a következőképpen alakul.

1.1.5.1 Másodfokú tanácsok:

A Bf.1. tanácsot elsődlegesen a Bf.7., illetve a Bf.3., a Bf.2. és a Bf.14.sz. tanács,
a Bf.2. tanácsot elsődlegesen a Bf.14.sz. és a Bf.3., illetve a Bf.7. és a Bf.1.tanács, 
a Bf.3. tanácsot elsődlegesen a Bf.7., illetve a Bf.2., a Bf.1. és a Bf.14.sz.tanács,
a Bf.7. tanácsot elsődlegesen a Bf.3. és a Bf.1.,illetve a Bf.2. és a Bf.14.sz.tanács,
a Bf.14. tanácsot elsődlegesen a Bf.2. és a Bf.3., illetve a Bf. 7.sz. és a Bf.1.sz. tanács 
helyettesíti.

A másodfokú tanács tagjának tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén az egyébként
helyettesítésre kijelölt fellebbviteli tanács egyik tagja, továbbá valamelyik első fokos 
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tanács elnöke jár el. Elsődleges szempont a helyettesítő tanács kijelölésénél az adott 
bűncselekményre vonatkozó referáda azonossága.

Így
a Bf.1. tanács tagját:
Bf.7., Bf.3., Bf.2. , Bf. 14. tanácsok egyik tagja,
illetve a B.4., B.5., B.6., B.8., B.10., B.11. és B.15. sz. első fokos tanácsok elnökeinek 
egyike,

a Bf.2. tanács tagját
a Bf.14., Bf.3., Bf. 7., Bf.1. tanácsok egyik tagja,
illetve a B.4., B. 5., B.6., B.8., B.10., B.11. és B.15. sz. első fokos tanácsok elnökeinek 
egyike,

a Bf.3. tanács tagját
a Bf.7., Bf.2., Bf.1. Bf.14. tanácsok egyik tagja,
illetve a B.4., B.5., B.6., B.8., B.10., B.11. és B.15. sz. első fokos tanácsok elnökeinek 
egyike,

a Bf.7. tanács tagját
a Bf.3., Bf.1., Bf.2., Bf.14. tanácsok egyik tagja,
illetve a B.4., B.5., B.6., B.8., B.10., B.11. és B.15. sz. első fokos tanácsok elnökeinek 
egyike,

a Bf.14. tanács tagját
a Bf.2., Bf.3., Bf.7., Bf.1. tanácsok egyik tagja
illetve a B.4., B.5., B.6., B.8., B.10., B.11. és B.15. sz. első fokos tanácsok elnökeinek 
egyike,

továbbá a Bf.1., Bf.2., Bf.3., Bf.7. és Bf.14. tanácsok valamelyik tagját dr. Révay György
törvényszéki kollégiumvezető helyettesíti.

1.1.5.2. Törvényszéki első fokos tanácsok:

a B.4.sz. tanács elnökét a B.5., B.6., B.8., B.10., B.11. és B.15.sz. tanács elnöke

a B.5. sz. tanács elnökét a B.4., B.6., B.8., B.10., B.11. és B.15.sz. tanács elnöke,

a B.6.sz. tanács elnökét a B.4., B.5., B.8., B.10., B.11. és B.15.sz. tanács elnöke,

a B.8.sz. tanács elnökét a B.4., B.5., B.6., B.10., B.11. és B.15. sz. tanács elnöke,

a B.10.sz. tanács elnökét a B.4., B.5., B.6., B.8., B.11. és B.15.sz. tanács elnöke,

a B.11.sz. tanács elnökét a B.4., B.5., B.6., B.8., B.10. és B.15.sz. tanács elnöke,
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a B.15. sz. tanács elnökét a B.4., B.5., B.6., B.8., B.10. és B.11. sz. tanács elnöke

helyettesíti.

A törvényszék első fokos tanácsainak elnökeit átmeneti akadályoztatás esetén vagy 
tárgyalásmentes időszakban (ügyelet) a Bf.1., Bf.2., Bf.3., Bf.7. és Bf.14. tanácsok 
valamelyik tagja helyettesíti.

1.1.5.3. Büntetés-végrehajtási bírák:

Dr. Rémiás László büntetés-végrehajtási csoportvezetőt 

 dr. Horváth Mária törvényszéki bíró, dr. Feledi Tamás törvényszéki bíró, dr.
Horváth Dóra törvényszéki bíró helyettesíti.

Dr. Feledi Tamás törvényszéki bírót

- dr. Horváth Dóra törvényszéki bíró vagy dr. Horváth Mária törvényszéki bíró;

Dr. Horváth Dóra törvényszéki bírót

- dr. Horváth Mária törvényszéki bíró vagy dr. Feledi Tamás törvényszéki bíró;

Dr. Horváth Mária törvényszéki bírót

- dr. Horváth Dóra törvényszéki bíró vagy dr. Feledi Tamás törvényszéki bíró helyettesíti.

Szebényiné dr. Németh Nóra Eszter bírósági titkárt dr. Balogh Adrienn bírósági titkár;

Dr. Balogh Adrienn bírósági titkárt Szebényiné dr. Németh Nóra Eszter bírósági titkár
helyettesíti.

A büntetés-végrehajtási ügyeket intéző bírák, valamint eseti jelleggel büntetés-
végrehajtási ügyeket intéző törvényszéki bírák egyidejű akadályoztatása esetén, illetőleg 
a tárgyalásmentes időszakban a büntetés-végrehajtási ügyekben a Bf.1., Bf.2., Bf.3., 
Bf.7., Bf.14. tanácsok egyik tagja vagy a törvényszék kollégiumvezetője, illetve 
kollégiumvezető-helyettese jár el a törvényszék elnökének külön kijelölése alapján.
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1.1.6. AZ ÜGYELOSZTÁSRA JOGOSULT VEZETŐ NEVE ÉS ÜGYBEOSZTÁSA 

A büntető ügyszakban az ügyek elosztását dr. Sisák Péter, a törvényszék elnöke végzi.
Ezen feladatát a büntető ügyszak kollégiumvezetőjére – dr. Révay György - átruházza.
Akadályoztatása esetén a törvényszék kollégiumvezető-helyettese – dr. Czibrik Attila -, a 
kollégiumvezető-helyettes akadályoztatása esetén a törvényszék elnöke által kijelölt
törvényszéki tanácselnök végzi az ügyek kiosztását.

1.1.7. AZ ÜGYEK ELOSZTÁSI RENDJE

Az ügyek kiosztása (szignálása) az ügyelosztási rend szerinti referáda alapulvételével, de
az érkezési sorrend betartásával történik; vagyis a tanácsszám szerinti emelkedő 
számsorrendben kerülnek folyamatosan kiosztásra az ügyek azoknak a tanácsoknak,
amelyek jogosultak az ügyelosztási rendben írt ügyek elbírálására.

A kijelölést és annak időpontját az ügy iratborítékán az ügyelosztásra jogosult bírósági 
vezető aláírásával együtt fel kell tüntetni. 

A törvényszék elnöke, illetve a törvényszék kollégiumvezetője a havi statisztika 
ismeretében, az arányos munkateher biztosítását folyamatosan figyelembe veszi az
ügyelosztásnál. A törvényszék kollégiumvezetője azonban félévente megvizsgálja, hogy 
a kiosztás jelentős eltérést eredményezett-e az egyes tanácsok munkaterhében.

A Be.14. §. (4) bekezdésben, illetve a Be.271. § (2) bekezdésben írt esetekben az eljáró
tanács további tagjainak kijelöléséről a kezdeményező tanácselnök bejelentése alapján a 
törvényszék elnöke (vagy az általa kijelölt bírósági vezető) határoz. 

Az ügyek tanácsok közötti kiosztására, a más tanácsra történő átosztásra, illetőleg a 
helyettesítési rendre az alábbi általános elvek érvényesülnek:

 a már kiszignált ügy átszignálására az ügy bírájának 45 napot meghaladó tartós
távolléte, illetve akadályoztatása esetén kerülhet sor,

 egyesbíró esetén az akadályoztatásnak nem eseti, hanem a fent meghatározott
időtartamúnak, azaz tartós jellegűnek kell lennie,

 másodfokú tanács egy tagjának tartós távolléte vagy akadályoztatása az ügy
másodfokú tanácsról való átszignálására nem ad alapot, hanem ilyen esetben a
távollévő, illetve akadályoztatott tanácstagot az egyébként helyettesítésre kijelölt 
törvényszéki bírák egyike helyettesíti.

A törvényszéken ítélkező tanácsok tekintetében a már kiszignált ügy átszignálására az 
ügyelosztásra jogosult vezető is csak a törvényszék elnökének (elnökhelyettesének) 
engedélyével jogosult.

A büntetés-végrehajtási ügyek elosztási rendjét az 1.1.3. tartalmazza.
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1.2. A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI-GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI ÜGYEINEK

ELOSZTÁSI RENDJE

Polgári ügyszakban az ügyek elosztását dr. Csillám Katalin, a törvényszék
elnökhelyettese végzi. Ezen feladatát a polgári ügyszak kollégiumvezetőjére – dr. 
Pecsenye Csaba - átruházhatja.
A kollégiumvezető akadályoztatása esetén a törvényszék elnökhelyettese által kijelölt
törvényszéki tanácselnök végzi az ügyek kiosztását.

Az ügyek kiosztása érkezési sorrendben történik akként, hogy az adott ügycsoporthoz
tartozó ügyeket az ilyen típusú ügyet tárgyaló bírák emelkedő szám sorrendben 
emelkedő tanácsszám szerint kapják. 

1.2.1. A törvényszék első fokos hatáskörébe tartozó ügyek intézésének 
szabályai

Az ügyszakban az egyes tanácsok teljes, vagy részleges kiosztással, illetőleg eseti 
jelleggel vesznek részt az ítélkező tevékenységben. 

Az ítélkező bírák az alábbi ügyelosztási csoportokba sorolt ügyminőségű ügyekben 
járnak el:

1. Kötelmi perek

- ÁSZF kikötés érvényességnek megállapítása iránti per (deviza)
- ÁSZF kikötés érvényességének megállapítása iránti per (forint)
- deviza alapú kölcsön, hitel, lízingjogviszonyokkal kapcsolatos per
- egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per
- egyéb vegyes kötelem
- értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos per
- forint alapú kölcsönhitel lízing díj megfizetése
- KGFB-vel CASCO biztosítással kapcsolatos per
- mezőgazdasági, termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos per 
- MNB által benyújtott közérdekű kereset 
- nemzetközi árufuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos per
- szállítási szerződés 
- szavatosság, jótállás, kötbér
- szerződés hatálytalansága 
- szerződés nem létezése, érvénytelensége 
- tartási életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per 
- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 
- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per 
- tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége iránti per 
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- utazási szerződésből eredő per 
- vállalkozási szerződés 

2. Családjogi perek
- élettársak vagyoni igénye
- házassági vagyonjogi per

3. Kártérítési és kártalanítási perek

- bíróság elleni kártérítési per
- büntetés-végrehajtás során okozott kár
- egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 
- egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár
- kártalanítás a Be. alapján
- egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per
- vadkár

4. Tulajdoni perek

- egyéb dologi jogi per
- ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása
- közös tulajdon megszüntetése
- tulajdonjog megállapítása öröklési alapon
- tulajdonjog megállapítása

5. Öröklési perek

- ági öröklés
- egyéb öröklési per
- kötelesrész
- Magyar Állam elleni öröklési per
- öröklési szerződéssel kapcsolatos per 
- hagyatéki hitelezői igény 
- végrendelet érvénytelensége

6. Gazdasági társaságokkal és cégnek nem minősülő szervezetekkel kapcsolatos perek 

- alapítvány társadalmi szervezet megszüntetése iránti per
- bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per 
- cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége
- egyéb cégnek nem minősülő szervezeteket érintő per 
- felszámolással kapcsolatos per
- gazdasági társaság tagjának tulajdonosának mögöttes felelőssége 
- gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelőssége 
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- gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos per 
- tagkizárás iránti per
- tagsági jogviszonyból eredő egyéb per 
- társasági határozat felülvizsgálata iránti per

7. Szerzői és iparjogvédelmi perek 

- iparjogvédelmi per
- közös jogkezelés keretében érvényesített szerzői és szomszédjogi per 
- szerzői és szomszédos jogi per 

8. Személyiségi jogvédelemmel és sajtó helyreigazítással kapcsolatos perek

- képmás és hangfelvételhez való jog érvényesítése
- közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése 
- sajtó helyreigazítási per
- személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per
- testi épség egészség megsértésével kapcsolatos igény

9. Máshová nem sorolható perek

- ajándék visszakövetelése egyéb nem nevesített megállapítási per
- egyéb per
- jogalap nélküli gazdagodás
- közérdekű adat kiadása 
- választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per

10. Nemperes ügyek

A.) Teljes kiosztással az alábbi tanácsok működnek: 

10.P/G. tanács: dr. Kisfaludy Atala – polgári, gazdasági perek
általa tárgyalt ügycsoportok:
1, 2, 3, 5, 8, 10
tárgyalási napok: kedd, csütörtök
tárgyaló: I. emelet 120. terem

13.P/G. tanács: dr. Molnár Tibor Tamás – polgári gazdasági perek
általa tárgyaló ügycsoportok:
1, 2, 3, 6, 7, 9, 10
tárgyalási napok: hétfő, szerda 
tárgyaló: Fazekas u. 2. II/216. terem
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21.P/G. tanács: dr. Bendicskóné dr. Nagy Erika – polgári, gazdasági perek
általa tárgyalt ügycsoportok:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
tárgyalási napok: kedd, csütörtök
tárgyaló: Fazekas u. 2. II. terem

25.P/G. tanács: dr. Molnár Marianna – polgári, gazdasági perek
általa tárgyalt ügycsoportok:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
tárgyalási napok: szerda, péntek
tárgyaló: Fazekas u. 2. II/217. terem

13.P/G. tanács: dr. Hajkó Zsolt – polgári, gazdasági perek
általa tárgyalt ügycsoportok:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
tárgyalási nap: I. emelet 109. tárgyalóterem
tárgyaló: hétfő, szerda  

B.) Részleges kiosztással intéz első fokú peres ügyeket: 

13.P/G. tanács: dr. Pecsenye Csaba – polgári – gazdasági perek
általa tárgyalt ügycsoportok:
1, 3, 6, 8, 9, 10
tárgyalási nap: kedd
tárgyaló: I. emelet 123. terem

13.P/G. tanács: dr. Kiss István – polgári, gazdasági perek
általa tárgyalt ügycsoportok:
1, 6, 9, 10
tárgyalási nap: hétfő  
tárgyaló: Fazekas u. 2. I. sz. terem

A kevesebb mennyiségű ügyintézés oka, hogy dr. Pecsenye Csaba és dr. Kiss István, 
kollégiumvezető. 
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C.) Eseti jelleggel intéz első fokú peres ügyeket: 

25.P/G. tanács: dr. Leskó Tamás – polgári, gazdasági perek
általa tárgyalt ügycsoportok:
1, 6, 9, 10
tárgyalási nap: hétfő  
tárgyaló: Fazekas u. 2. II. sz. terem

25.P/G. tanács: dr. Kuttor Zsuzsanna – polgári, gazdasági perek
általa tárgyalt ügycsoportok:
1, 6, 9, 10
tárgyalási nap: hétfő  
tárgyaló: Fazekas u. 2. I. sz. terem

25.P/G. tanács: dr. Jenei Péter – polgári, gazdasági perek
általa tárgyalt ügycsoportok:

1, 6, 9, 10
tárgyalási nap: szerda
tárgyaló: Fazekas u. 2. I. sz. terem

Az eseti ügyintézés oka, hogy dr. Leskó Tamás és dr. Kuttor Zsuzsanna cégbíróként, dr.
Jenei Péter felszámoló bíróként jár el.

Helyettesítési rend a teljes és részleges kiosztással működő tanácsok között:

- a 10.P/G. tanácsot akadályoztatásra, vagy tartós távolléte esetén a 13.P/G. tanács,
- a 13.P/G. tanácsot akadályoztatása, vagy tartós távolléte esetén a 10.P/G. tanács,
- a 21.P/G tanácsot akadályoztatása, vagy tartós távolléte esetén a 25.P/G. tanács,
- a 25.P/G. tanácsot akadályoztatása, vagy tartós távolléte esetén a 21.P/G. tanács
helyettesíti
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1.2.2. A Miskolci Törvényszék másodfokos polgári – gazdasági –
közigazgatási – munkaügyi ügyeinek elosztási rendje

A másodfokos civilisztikai ügyszakban az ítélkező bírák az alábbi ügyelosztási 
csoportokba sorolt ügyminőségű ügyekben járnak el: 

1. BAR listával kapcsolatos per

- deviza alapú kölcsönhitel lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per
- egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per
- egyéb vegyes kötelem
- forint alapú kölcsön hitel lízingdíj megfizetése
- KGFB-vel CASCO biztosítással kapcsolatos per
- közüzemi közszolgáltatási szerződésen alapuló díj igény 
- mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos per 
- parkolási pótdíj
- szabálytalan vételezés
- szállítási szerződés 
- szavatosság, tótállás, kötbér
- szerződés hatálytalansága 
- szerződés nem létezése érvénytelensége 
- tartási életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per 
- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per 
- utazási szerződésből eredő per 
- vállalkozási szerződés 

2. Családjogi perek

- apaság megállapítása iránti per
- bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása
- egyéb házassági per
- élettársak lakáshasználatának rendezése
- élettársak vagyoni igénye
- házasság felbontása közös megegyezés nélkül
- házasság felbontása közös megegyezéssel
- házassági vagyonjogi per
- származás megállapítása iránti egyéb per
- örökbefogadással kapcsolatos per

3. Kártérítési és kártalanítási perek

- egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per
- egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 
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- kártalanítás a Be. alapján
- vadkár

4. Tulajdoni és birtokvédelmi perek

- birtokvédelmi per
- egyéb dologi jogi per
- közös tulajdon megszüntetése
- tulajdonjog megállapítása öröklésjogi alapon
- tulajdonjog megállapítása
- szolgalmi joggal kapcsolatos per
- szomszédjogi per

5. Öröklési perek

- ági öröklés
- egyéb öröklési per
- hagyatéki hitelezői igény  
- kötelesrész
- Magyar Állam elleni öröklési per
- öröklési szerződéssel kapcsolatos per 
- végrendelet érvénytelensége

6. Végrehajtási perek

- egyéb végrehajtási per
- igényper
- végrehajtás megszüntetés korlátozása

7. Gyermek elhelyezésével, tartással kapcsolatos per

- gyermek elhelyezése harmadik személynél
- gyermek kiadása iránti per
- gyermektartás meghatározása
- gyermektartás megváltoztatása
- kapcsolattartás szabályozása és szülői felügyeleti joggal kapcsolatos per 
- szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása 
- szülői felügyelet gyakorlásának rendezése 
- törvényen alapuló egyéb tartási per

8. Gondnoksággal kapcsolatos perek

- gondnokság alá helyezésről szóló határozat felülvizsgálata iránt gyámhivatal által 
  előterjesztett per 
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- gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos per

9. Számadással kapcsolatos perek

- számadás helyességének megállapítása iránti per
- számadásra kötelezés iránti per

10. Társasházzal kapcsolatos perek

- társasházi alapító okirat létrehozása módosítása
- társasházi közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása 

11. Lakással kapcsolatos perek

- használat rendezése
- közös költség megfizetése
- lakásügyi per

12. Máshová nem sorolható perek

- ajándék visszakövetelése
- egyéb fellebbezett peres ügy
- egyéb nem nevesített megállapítási per
- gazdasági társaság tagjának tulajdonosának mögöttes felelőssége 
- ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása
- jogalap nélküli gazdagodás
- jognyilatkozat pótlása
- közérdekű adat kiadása 
- testi épség egészség megsértésével kapcsolatos igény

13. Munkaügyi fellebbezett ügyek

- állami foglalkoztatási szerv határozatának felülvizsgálata
- atipikus munkaszerződéssel kapcsolatos per munkaszerződés és kinevezés keletkezése 
és
módosítása

- atipikus munkaszerződéssel kapcsolatos per, munkaviszony megszüntetése 
- diszkriminációval kapcsolatos per, munkabér, illetmény és egyéb anyagi juttatások
- diszkriminációval kapcsolatos per, munkaszerződés és kinevezés keletkezése és 
módosítása
- diszkriminációval kapcsolatos per munkaviszony megszüntetése
- diszkriminációval kapcsolatos kinevezés keletkezése és módosítása tárgyában indult
szolgálati jogviszonyból származó per

- egészségbiztosítási ügyek, ide értve a 2011. évi CXCI. tv. szerinti pereket
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- egyéb fellebbezett peres ügy
- egyéb szolgálati jogviszonyból származó perek
- fegyelmi felelősség 
- fizetési felszólítás
- illetménnyel kapcsolatos szolgálati jogviszonyból származó per
- jogalap nélküli ellátással kapcsolatos tb. határozat felülvizsgálata iránti per
- jogviszony megszüntetésével kapcsolatos szolgálati jogviszonyból származó per
- kinevezés keletkezésével és módosításával kapcsolatos egyéb szolgálati jogviszonyból
származó per

- kormánytisztviselői, döntőbizottság határozatának felülvizsgálata 
- leltárhiányért fennálló felelősség 
- megőrzési felelősség 
- munkabér, illetmény és egyéb anyagi juttatások
- munkáltató anyagi felelőssége 
- munkáltató egészségsértése miatt kárfelelőssége 
- munkáltatói igazolás kiadása iránti per
- munkaszerződés és kinevezés keletkezése és módosítása 
- munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéssel kapcsolatos per 
- munkaügyi kapcsolatokkal, szakszervezettel, kollektív szerződéssel kapcsolatos per 
- munkavállaló anyagi felelőssége 
- munkavállalói biztosíték
- munkavállalót ért egészségsértés miatti tb. határozat felülvizsgálata iránti per
- munkaviszony megszüntetése
- nyugdíjügyek, ide értve a 2011. évi CLXVII. tv. szerinti pereket
- prémium, bónusz, jutalék, jutalom
- rendkívüli munkavégzés, ügyelet, készenlét
- szabadság és tanulmányi kedvezmények
- társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata
- teljesítmény értékeléssel, minősítéssel kapcsolatos szolgálati jogviszonyból származó 
per
- versenytilalmi megállapodással kapcsolatos per
- vezető állású munkavállalóval kapcsolatos per 

14. Közigazgatási tárgyú ügyek

- egyéb fellebbezett peres ügy
- energia ügy
- gyámügy
- hírközlési ügy
- kisajátítási határozattal kapcsolatos ügy
- közbeszerzési ügy
- média ügy
- verseny ügy
15. Nemperes ügyek
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A.) 1. Pf./Gf./ Kf./Mf. tanács:

tanácselnök: Tóthné dr. Révész Anna
tanácsba beosztott bírák: Lukácsné dr. Nagy Zsuzsanna

dr. Czifra Zsuzsanna
a tanács által tárgyalt ügycsoportok:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15,
tárgyalási napok: kedd, csütörtök
tárgyalóterem: Fazekas u. 2. II/217. terem

B.) 2.Pf./Gf./Kf./Mf. tanács:

tanácselnök: dr. Török Mária
tanácsba beosztott bírák: dr. Molnár Tiborné

dr. Tóth Imre
a tanács által tárgyalt ügycsoportok:
1, 3, 6 9, 10, 11, 12, 15
tárgyalási napok: kedd, csütörtök
tárgyalóterem: Fazekas u. 2. II/216. terem

A törvényszék elnökhelyettese és civilisztikai kollégiumvezetője a 2.Pf. tanács elé tartozó 
polgári ügyek elbírálásában vesz részt tanácselnökként.

Helyettesítési rend:

A 1.Pf. tanácsot akadályoztatása, vagy tartós távolléte esetén a 2.Pf. tanács, a 2.Pf.
tanácsot akadályoztatása, vagy tartós távolléte esetén az 1.Pf. tanács helyettesíti.
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C.) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. szerinti jogorvoslatok elbírálása:

1.Kvk. tanács:

tanácselnök: dr. Török Mária
tanácsba beosztott bírák: dr. Molnár Tiborné

dr. Tóth Imre

2.Kvk. tanács:

tanácselnök: Tóthné dr. Révész Anna
tanácsba beosztott bírák: Lukácsné dr. Nagy Zsuzsanna

dr. Czifra Zsuzsanna

A választási ügyekkel kapcsolatos jogorvoslatokat főszabályként az 1.Kvk tanács intézi. 
Amennyiben a tanácsra kiosztott ügyek száma eléri azt a mennyiséget, ami már az adott
határidőben történő elbírálást lehetetlenné teszi, a tanács elnökének jelzésére az 
ügyelosztásra jogosult vezető az ezt követően érkezett ügyeket a 2.Kvk. tanácsra osztja 
ki.

A választással kapcsolatos jogorvoslatot időszerű elbírálása érdekében a törvényszék 
elnöke ügyeleti (készenléti) szolgálatot rendelhet el.
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1.3. A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK GAZDASÁGI KOLLÉGIUMÁNAK ÜGYELOSZTÁSA,
CSŐD, FELSZÁMOLÁSI ÉS CÉGÜGYEK

I. fokú peres ügyek:

dr. Jenei Péter
(alapítvány, társadalmi szervezet megszüntetése iránti per, egyéb nyilvántartásba vett
cégnek nem minősülő szervezetet érintő per, gazdasági társaság felelősségével 
kapcsolatos per, felszámolással kapcsolatos per, csődtörvényben nevesített perek, 
gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes felelősségével kapcsolatos per, 
gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottság tagjának 
képviselőinek, könyvvizsgálójának a társasággal szemben felelősség megállapítása iránti 
perek, társasági határozat felülvizsgálata iránt indított perek, cégbejegyzés alapjául
szolgáló okirat érvénytelensége iránti per, egyéb tagsági jogviszonnyal kapcsolatosan
keletkező per, tagkizárás iránti per, bejegyző  végzés hatályon kívül helyezése iránti 
per, természetes személyes  adósságrendezési eljárásával kapcsolatosan keletkező 
perek)

dr. Kiss István
(egyéb kártérítés, gépjármű-felelősség biztosítással, vagy casco biztosítással kapcsolatos 
per, egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per, vadkár megtérítése iránti perek,
alapítvány, társadalmi szervezet megszüntetése iránti per, egyéb nyilvántartásba vett
cégnek nem minősülő szervezetet érintő per, gazdasági társaság felelősségével 
kapcsolatos per, felszámolással kapcsolatos per, csődtörvényben nevesített perek, 
gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes felelősségével kapcsolatos per, 
gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének,  felügyelőbizottság tagjának 
képviselőinek, könyvvizsgálójának a társasággal szemben felelősség megállapítása iránti 
perek, társasági határozat felülvizsgálata iránt indított perek, cégbejegyzés alapjául
szolgáló okirat érvénytelensége iránti per, egyéb tagsági jogviszonnyal kapcsolatosan
keletkező per, bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per, természetes 
személyes adósságrendezési eljárásával kapcsolatosan keletkező perek) 

dr. Kisvárdainé Orosházi Ágnes
(természetes személyes adósságrendezési eljárásával kapcsolatosan keletkező perek) 

dr. Kuttor Zsuzsanna
(alapítvány, társadalmi szervezet megszüntetése iránti per, egyéb nyilvántartásba
vett cégnek nem minősülő szervezetet érintő per) 

dr. Leskó Tamás
(alapítvány, társadalmi szervezet megszüntetése iránti per, egyéb nyilvántartásba vett
cégnek nem minősülő szervezetet érintő per) 
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dr. Szabó István
(gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos per, felszámolással kapcsolatos per, 
csődtörvényben nevesített perek, gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának 
mögöttes felelősségével kapcsolatos per, gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, 
felügyelőbizottság tagjának képviselőinek, könyvvizsgálójának a társasággal szemben 
felelősség megállapítása iránti perek, társasági határozat felülvizsgálata iránt indított 
perek, cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége iránti per, egyéb tagsági
jogviszonnyal kapcsolatosan keletkező per, tagkizárás iránti per, bejegyző végzés 
hatályon kívül helyezése iránti per, természetes személyes adósságrendezési eljárásával
kapcsolatosan keletkező perek) 

Csőd-felszámolási adósság- és vagyonrendezési ügyek:

2.Fpk. tanács: dr. Jenei Péter
5.Fpk. tanács: Kisvárdainé dr. Orosházi Ágnes
6.Fpk. tanács: dr. Kiss István
7.Fpk. tanács: dr. Szabó István
8.Fpk. tanács:

Helyettesítés:
2.Fpk. tanács tartós távolléte esetén 7.Fpk. és 5.Fpk tanács
5.Fpk. tanács tartós távolléte esetén 2.Fpk. és 6.Fpk. tanács
6.Fpk. tanács tartós távolléte esetén 7.Fpk. és 2.Fpk. tanács
7.Fpk. tanács tartós távolléte esetén 5.Fpk. és 2.Fpk. tanács
8.Fpk. tanács tartós távolléte esetén 7.Fpk és 5.Fpk. tanács

Cég- és cégtörvényességi ügyek:

5.Cg. tanács: dr. Leskó Tamás
7.Cg. tanács: dr. Bíróné dr. Kosztelnik Judit
8.Cg. tanács: dr. Kuttor Zsuzsanna
10.Cg. tanács: dr. Barna Éva

 14.Cg. tanács: dr. Szűcsné dr. Gita Gyöngyi Edit  
(Kirendeléssel a Miskolci Járásbíróságról
(2015.07.01-2015.12.31.)

Helyettesítés:
5.Cg. tanács tartós távolléte esetén 7.Cg. és 14.Cg. tanács
7.Cg. tanács tartós távolléte esetén 5.Cg. és 10.Cg. tanács
8.Cg. tanács tartós távolléte esetén 10.Cg. és 14.Cg. tanács
10.Cg. tanács tartós távolléte esetén 8.Cg. és 7.Cg. tanács
14.Cg. tanács tartós távolléte esetén 5.Cg. és 8.Cg. tanács
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A 2006. évi V. törvény felhatalmazása alapján többek között egyszerűsített 
cégeljárásban betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok bejegyzési, 
változásbejegyzési ügyeiben és cégnévfoglalási ügyekben, cégtörvényességi és
különleges cégtörvényességi ügyekben

 11.Cg. tanács Gönczi Csabáné bírósági ügyintéző, 
 13.Cg. tanács Novadovszki Zoltán Péterné bírósági ügyintéző  
 15.Cg. tanács dr. Novák Attila bírósági titkár
 16.Cg. tanács Hubai Péter Károlyné bírósági ügyintéző 
 20.Cg. tanács Tóth Eszter bírósági ügyintéző járnak el. 

Helyettesítés:
 11.Cg. tanács tartós távolléte esetén: 13., 15., 16. 20. tanács
 13. Cg. tanács tartós távolléte esetén: 11., 15., 16., 20. tanács
 15. Cg. tanács tartós távollétes esetén: 11., 13., 16., 20. tanács
 16. Cg. tanács tartós távolléte esetén: 11., 13., 15., 20. tanács
 20. Cg. tanács tartós távolléte esetén: 11., 13., 15., 16. tanács

Jogtanácsosi névjegyzék, általános meghatalmazás vezetése:

- dr. Kiss István kollégiumvezető 

tartós távolléte esetén helyettesíti: dr. Jenei Péter

Társadalmi szervezetek bejegyzése:

Alapítvány: 15.Pk. tanács: dr. Demeter Gabriella bírósági titkár
Alapítvány: 15/A.Pk. tanács: dr. Emri Gergely bírósági titkár
Egyesület: 11.Pk. tanács: dr. Berecz Péter bírósági titkár
Egyesület: 11/A.Pk. tanács: dr. Kelemen Judit bírósági titkár

Helyettesítés:
 15.Pk. tanács tartós távolléte esetén: 15/A.Pk. tanács
 15/A.Pk. tanács tartós távolléte esetén: 15.Pk. tanács
 11.Pk. tanács tartós távolléte esetén: 11/A.Pk. tanács
 11/A.Pk. tanács tartós távolléte esetén: 11.Pk. tanács
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Az ügyek elosztása: A csőd- felszámolási és adósságrendezési, vagyonrendezési, 
társadalmi szervezeteket érintő ügyeket a Miskolci Törvényszék Elnökhelyettese 
szignálja, a bírák leterheltségének figyelembevételével, a cégügyek kiosztása
automatikus szignálás útján történik a bírák és bírósági ügyintézők tekintetében. 

Tárgyalási rend:

dr. Jenei Péter szerda III/I. tárgyalóterem
 dr. Kiss István    hétfő   III/I. tárgyalóterem 

Kisvárdainé dr. Orosházi Ágnes kedd III/I. tárgyalóterem
dr. Szabó István kedd III/I. tárgyalóterem
dr. Kuttor Zsuzsanna csütörtök III/I. tárgyalóterem

 dr. Leskó Tamás    hétfő   III/II. tárgyalóterem 
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2. ÜGYELOSZTÁSI CSOPORTOK, ÜGYMINŐSÉGEK, ÜGYTÁRGYAK A

JÁRÁSBÍRÓSÁGOK VONATKOZÁSÁBAN

2/A. A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN ELJÁRÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK

BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁBAN MEGHATÁROZOTT ÜGYELOSZTÁSI CSOPORTOKBA SOROLT 

ÜGYTÁRGYAK:

1978. évi IV. törvény szerint 2012. évi C. törvény szerint

1.

Az élet, testi épség és az egészség
elleni bűncselekmények 

1.

Az élet, testi épség és az egészség
elleni bűncselekmények

magzatelhajtás magzatelhajtás

testi sértés testi sértés

foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés

foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés

segítségnyújtás elmulasztása segítségnyújtás elmulasztása

gondozás elmulasztása gondozási kötelezettség elmulasztása

2.

A szabadság és az emberi méltóság
elleni bűncselekmények

2.

Az emberi szabadság elleni
bűncselekmények; Az emberi méltóság 
és egyes alapvető jogok elleni 
bűncselekmények

kényszerítés kényszerítés

lelkiismereti és vallásszabadság megsértése lelkiismereti és vallásszabadság megsértése

közösség tagja elleni erőszak közösség tagja elleni erőszak

egyesülési, gyülekezési szabadság, valamint
a választási gyűlésen való részvétel jogának 
megsértése

egyesülési, gyülekezési szabadság, valamint
a választási gyűlésen való részvétel jogának 
megsértése

kényszermunka

személyi szabadság megsértése személyi szabadság megsértése

magánlaksértés magánlaksértés

zaklatás zaklatás
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magántitok megsértése magántitok megsértése

visszaélés személyes adattal személyes adattal visszaélés

visszaélés közérdekű adattal közérdekű adattal visszaélés 

levéltitok megsértése levéltitok megsértése

magántitok jogosulatlan megismerése

rágalmazás rágalmazás

becsületsértés becsületsértés

becsület csorbítására alkalmas hamis hang-
vagy képfelvétel készítése

becsület csorbítására alkalmas hamis hang-
vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala

kiszolgáltatott személy megalázása kiszolgáltatott személy megalázása

kegyeletsértés kegyeletsértés

3.

A közlekedési bűncselekmények 

3.

A közlekedési bűncselekmények

közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 

vasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése

vasúti, légi vagy vízi közlekedés
veszélyeztetése

közúti veszélyeztetés közúti veszélyeztetés

közúti baleset okozása közúti baleset okozása

járművezetés ittas vagy bódult állapotban járművezetés ittas állapotban

járművezetés bódult állapotban

járművezetés tiltott átengedése járművezetés tiltott átengedése

cserbenhagyás cserbenhagyás

4.

A házasság, a család és az ifjúság
elleni bűncselekmények 

4.

A gyermekek érdekét sértő és a család 
elleni bűncselekmények

kettős házasság vagy kettős bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése

kettős házasság

gyermekmunka

kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása

családi állás megváltoztatása családi jogállás megsértése
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kiskorú elhelyezésének megváltoztatása kiskorú elhelyezésének megváltoztatása

kiskorú veszélyeztetése kiskorú veszélyeztetése

tartás elmulasztása tartási kötelezettség elmulasztása

kapcsolati erőszak

5.

A nemi erkölcs elleni bűncselekmények

5.

A nemi élet szabadsága és a nemi
erkölcs elleni bűncselekmények

erőszakos közösülés szexuális kényszerítés

szexuális erőszak

szexuális visszaélés

szemérem elleni erőszak

megrontás

vérfertőzés vérfertőzés

tiltott pornográf felvétellel visszaélés gyermekpornográfia

üzletszerű kéjelgés elősegítése prostitúció elősegítése

gyermekprostitúció kihasználása

kitartottság kitartottság

kerítés kerítés

szeméremsértés szeméremsértés

6.

Az államigazgatás, az
igazságszolgáltatás és a közélet
tisztasága elleni bűncselekmények 

6.

A közigazgatás rendje elleni
bűncselekmények

veszélyes állat, illetve veszélyes eb
tartásával kapcsolatos kötelezettség
megszegése

tiltott szerencsejáték szervezése

járványügyi szabályszegés

géntechnológiával módosított
növényfajtákkal kapcsolatos kötelezettség
megszegése

számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos 
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kötelezettség megszegése

egyesülési joggal visszaélés egyesülési joggal visszaélés

jogellenes tartózkodás elősegítése jogellenes tartózkodás elősegítése 

családi kapcsolatok létesítésével visszaélés

harmadik országbeli állampolgár jogellenes
foglalkoztatása

harmadik országbeli állampolgár jogellenes
foglalkoztatása

műemlék megrongálása műemlék vagy védett kulturális javak 
megrongálása

kulturális javak megrongálása

visszaélés kulturális javakkal védett kulturális javakkal visszaélés

közbiztonsági tevékenység jogellenes
szervezése

közbiztonsági tevékenység jogellenes
szervezése

embercsempészés embercsempészés

7.

Hivatali bűncselekmények

7.

Hivatali bűncselekmények

bántalmazás hivatalos eljárásban

bántalmazás közfeladatot ellátó személy
eljárásában

kényszervallatás

jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy
adatszerzés

jogosulatlan megbízhatósági vizsgálat
végzése

jogellenes fogvatartás

közfeladati helyzettel visszaélés

8.

A hivatalos személy elleni
bűncselekmények 

8.

A hivatalos személy elleni
bűncselekmények

hivatalos személy elleni erőszak hivatalos személy elleni erőszak

közfeladatot ellátó személy elleni erőszak közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 

hivatalos személy támogatója elleni erőszak hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó
személy támogatója elleni erőszak 
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9.

Az igazságszolgáltatás elleni
bűncselekmények 

9.

Az igazságszolgáltatás elleni
bűncselekmények

hamis vád hamis vád

hatóság félrevezetése hatóság félrevezetése

hamis tanúzás hamis tanúzás

hamis tanúzásra felhívás hamis tanúzásra felhívás

tanúvallomás jogosulatlan megtagadása

hatósági eljárás akadályozása kényszerítés hatósági eljárásban

hatóság eljárásának megzavarása hatósági eljárás megzavarása

igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés igazságszolgáltatással összefüggő 
titoksértés

mentő körülmény elhallgatása mentő körülmény elhallgatása 

bűnpártolás bűnpártolás 

fogolyszökés fogolyszökés

ügyvédi visszaélés ügyvédi visszaélés

zugírászat zugírászat

zártörés zártörés

bírósági végrehajtás akadályozása bírósági végrehajtás akadályozása

10.

A közélet tisztasága elleni
bűncselekmények

10.

A korrupciós bűncselekmények 

vesztegetés

vesztegetés elfogadása

hivatali vesztegetés

hivatali vesztegetés elfogadása

vesztegetés bírósági vagy hatósági
eljárásban

vesztegetés elfogadása bírósági vagy
hatósági eljárásban

vesztegetés feljelentésének elmulasztása

befolyással üzérkedés
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befolyás vásárlása

11.

A közbiztonság elleni
bűncselekmények 

11.

A közbiztonság elleni
bűncselekmények 

közveszélyokozás közveszély okozása

közérdekű üzem működésének megzavarása közérdekű üzem működésének megzavarása 

visszaélés robbanóanyaggal vagy
robbantószerrel

robbanóanyaggal vagy robbantószerrel
visszaélés

visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés 

visszaélés radioaktív anyaggal

visszaélés nukleáris létesítmény
üzemeltetésével

visszaélés atomenergia alkalmazásával

visszaélés méreggel

veszélyes eb tartásával kapcsolatos
kötelezettség megszegése

tiltott állatviadal szervezése

állatkínzás

tiltott szerencsejáték szervezése

12.

A köznyugalom elleni
bűncselekmények 

12.

A köznyugalom elleni
bűncselekmények

törvény vagy hatósági rendelkezés elleni
izgatás

hatósági rendelkezés elleni uszítás

háborús uszítás

közösség elleni izgatás közösség elleni uszítás

nemzeti jelkép megsértése nemzeti jelkép megsértése

önkényuralmi jelkép használata

nemzeti szocialista és kommunista
rendszerek bűneinek nyilvános tagadása 

nemzetiszocialista vagy kommunista
rendszerek bűneinek nyilvános tagadása 

rémhírterjesztés rémhírterjesztés

közveszéllyel fenyegetés közveszéllyel fenyegetés
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garázdaság garázdaság

rendbontás rendbontás

önbíráskodás

13.

A közbizalom elleni bűncselekmények 

13.

A közbizalom elleni bűncselekmények

közokirat-hamisítás közokirat-hamisítás

biztonsági okmány hamisítása

magánokirat-hamisítás hamis magánokirat felhasználása

visszaélés okirattal okirattal visszaélés

egyedi azonosító jel meghamisítása egyedi azonosító jellel visszaélés

gépjármű kilométer-számláló műszer által 
jelezett érték meghamisítása

mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld 
jogellenes megszerzése

sporteredmény tiltott befolyásolása

14.

A közegészség elleni bűncselekmények 

14.

Az egészséget veszélyeztető 
bűncselekmények 

visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés

méreggel visszaélés

visszaélés kábítószerrel Kábítószer-kereskedelem

kábítószer birtoklása

kóros szenvedélykeltés

kábítószer készítésének elősegítése

visszaélés kábítószer-prekurzorral kábítószer-prekurzorral visszaélés

visszaélés új pszichoaktív anyaggal új pszichoaktív anyaggal visszaélés

teljesítményfokozó szerrel visszaélés

járványügyi szabályszegés egészségügyi termék hamisítása

kuruzslás kuruzslás

15. 15.



- 41 -

A közegészség elleni bűncselekmények A környezet és a természet elleni
bűncselekmények 

környezetkárosítás környezetkárosítás

természetkárosítás természetkárosítás

hulladékgazdálkodás rendjének megsértése hulladékgazdálkodás rendjének megsértése

állatkínzás

orvvadászat

orvhalászat

tiltott állatviadal szervezése

ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés

radioaktív anyaggal visszaélés

nukleáris létesítmény üzemeltetésével
visszaélés

atomenergia alkalmazásával visszaélés

16.

Gazdálkodási kötelességeket és a
gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmények 

16.

A gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmények

számvitel rendjének megsértése számvitel rendjének megsértése

csődbűncselekmény csődbűncselekmény

feljelentés elmulasztása a felszámolási
eljárásban

tartozás fedezetének elvonása

engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi
tevékenység

saját tőke csorbítása 

jogosulatlan pénzügyi tevékenység

gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása

gazdasági titok megsértése

16. 17.
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Gazdálkodási kötelességeket és a
gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmények

A fogyasztók érdekeit és a gazdasági
verseny tisztaságát sértő 
bűncselekmények 

rossz minőségű termék forgalomba hozatala rossz minőségű termék forgalomba hozatala 

minőség hamis tanúsítása megfelelőség hamis tanúsítása 

áru hamis megjelölése

fogyasztó megtévesztése fogyasztók megtévesztése

üzleti titok megsértése

versenytárs utánzása

versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban

versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban

tartozás fedezetének elvonása

engedély nélküli külkereskedelmi
tevékenység

saját tőke csorbítása 

jogosulatlan pénzügyi tevékenység

gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása

gazdasági titok megsértése

számítástechnikai rendszer és adatok elleni
bűncselekmény

számítástechnikai rendszer védelmét
biztosító technikai intézkedés kijátszása

pénzmosással kapcsolatos bejelentési
kötelesség elmulasztása

18.

A pénz- és bélyeghamisítás

18.

A pénz- és bélyegforgalom biztonsága
elleni bűncselekmények

pénzhamisítás pénzhamisítás

pénzhamisítás elősegítése pénzhamisítás elősegítése

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz 
hamisítása

készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés
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készpénz-helyettesítő fizetési eszköz 
hamisításának elősegítése

hamis pénz kiadása

bélyeghamisítás bélyeghamisítás

19.

A pénzügyi bűncselekmények 

19.

A költségvetést károsító
bűncselekmények

visszaélés társadalombiztosítási, szociális
vagy más jóléti juttatással

Társadalombiztosítási, szociális vagy más
jóléti juttatással visszaélés

költségvetési csalás költségvetési csalás

jövedékkel visszaélés elősegítése jövedékkel visszaélés elősegítése 

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz 
hamisítás

készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel 
visszaélés

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz 
hamisításának elősegítése

20.

Pénzmosás

pénzmosással kapcsolatos bejelentési
kötelezettség elmulasztása

21.

A vagyon elleni bűncselekmények

21.

A vagyon elleni bűncselekmények

lopás lopás

sikkasztás sikkasztás

csalás csalás

gazdasági csalás

információs rendszer felhasználásával
elkövetett csalás

hűtlen kezelés hűtlen kezelés
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hanyag kezelés hanyag kezelés

rongálás rongálás

jogtalan elsajátítás jogtalan elsajátítás

orgazdaság orgazdaság

jármű önkényes elvétele jármű önkényes elvétele

hitelsértés

uzsorabűncselekmény uzsora-bűncselekmény

A vagyon elleni bűncselekmények A vagyon elleni erőszakos
bűncselekmények

rablás rablás

kifosztás kifosztás

zsarolás zsarolás

önbíráskodás

A vagyon elleni bűncselekmények A szellemi tulajdonjog elleni
bűncselekmények

bitorlás bitorlás

szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó 
jogok megsértése

szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó 
jogok megsértése

szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó 
jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés 
kijátszása

védelmet biztosító műszaki intézkedés 
kijátszása

jogkezelési adat meghamisítása jogkezelési adat meghamisítása

iparjogvédelmi jogok megsértése iparjogvédelmi jogok megsértése

22.

Tiltott adatszerzés és az információs
rendszer elleni bűncselekmények

tiltott adatszerzés

információs rendszer vagy adat megsértése

információs rendszer védelmét biztosító
technikai intézkedés kijátszása
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2/B. A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN ELJÁRÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK

POLGÁRI ÜGYSZAKÁBAN MEGHATÁROZOTT ÜGYELOSZTÁSI CSOPORTOKBA SOROLT

ÜGYMINŐSÉGEK:

1. Tulajdoni perek:
 Tulajdonjog megállapítása: A Ptk.-ban foglalt szerzésmóddal történő 

tulajdonszerzések az öröklési, az élettársi és a házassági vagyonjogi alapú
tulajdoni igények kivételével.

 Közös tulajdon megszüntetése.
 Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása.
 Szomszédjogi per.
 Szolgalmi joggal kapcsolatos per.
 Egyéb dologi jogi per.

2. Birtokperek:
 Birtokvédelmi per.
 Használat rendezése.

3. Kártérítési perek:
 Testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény: A jogcímtől függetlenül 

azok a perek tartoznak ide, amikor bármilyen jogalapon (biztosítási összeg,
kártérítés, stb.) a testi épség egészség megsértése miatt érvényesítenek igényt.

 Orvosi műhiba. 
 Vadkár.
 Egyéb (szerződésen kívüli kártérítés). 
 Kártalanítás Be. alapján: A Be. 580-584.§.-ai alapján indult eljárások.

4. Öröklési perek:
 Végrendelet érvénytelensége.
 Kötelesrész.
 Hagyatéki hitelezői igény. 
 Ági öröklés.
 Tulajdonjog megállapítása öröklésjogi alapon.
 Magyar Állam elleni öröklési perek: A végrendelet érvénytelensége, kötelesrész,

hagyatéki hitelezői igény, ági öröklés, tulajdonjog megállapítása öröklésjogi 
alapon, öröklési szerződéssel kapcsolatos per és egyéb öröklési per, ha csak a 
Magyar Állam szerepel alperesként.

 Öröklési szerződéssel kapcsolatos per. 
 Egyéb öröklési per.
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5. Kötelmi perek:
 Szerződés érvénytelensége, létezése: (kivéve deviza alapú kölcsön, hitel, lízing 

jogviszonyokkal kapcsolatos perek).
 Szerződés hatálytalansága. 
 Szavatosság, jótállás, kötbér.
 {Régi Ptk.: szállítási szerződés}. 
 Vállalkozási szerződés. 
 {Régi Ptk.: Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos igény}. 
 Gépjármű-felelősségbiztosítással, vagy CASCO biztosítással kapcsolatos per. 
 Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per.
 Utazási szerződésből eredő per. 
 Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése.
 Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per.
 Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per. 
 Ajándék visszakövetelése.
 Jogalap nélküli gazdagodás.
 {Régi Ptk.: közüzemi díj} Új Ptk.: közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény. 
 Parkolási pótdíj.
 Szabálytalan vételezés.
 BAR listával kapcsolatos per.
 Jognyilatkozat pótlása.
 Egyéb vegyes kötelem.
 Gazdálkodó szervezet tagjának, tulajdonosnak mögöttes felelőssége. 

6. Lakásügyi perek:
- Lakásügyi per: (lakástörvényen alapuló igények).
- Társasházi alapító okirat létrehozása, módosítása.
- Társasházi közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása. 
- Közös költség megfizetése.

7. Végrehajtási perek:
 Végrehajtás megszüntetése és korlátozása: A Pp. 366.§.-a szerinti perek.
 Igényper: A Pp. 371-383.§.-a szerinti perek.
 Egyéb végrehajtási per: A Pp. XXV. Fejezete szerinti perek a végrehajtás

megszüntetési és korlátozási perek és az igényperek kivételével.

8. Családjogi perek:
 Házasság felbontása közös megegyezés nélkül: A {Csjt. 18.§.(1).bek.-e} új Ptk.

4:21.§.(1).bek.-e szerinti perek.
 Bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása: A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az

ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény
4.§.(1).bek. b./ pontja szerinti perek.
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 Házasság felbontása közös megegyezéssel: A {Csjt. 18.§.(2).bek.-e} új Ptk.:
4:21.§.(2).bek.-e szerinti perek.

 Egyéb házassági perek: A Pp. XV. Fejezete szerinti perek tartoznak ide a
házassági bontóperek kivételével.

 Házassági vagyonjogi per: A Pp. 292.§.-a szerinti igények érvényesítése.
 Élettársak vagyonjogi igénye.
 Örökbefogadással kapcsolatos per.
 Gyermekelhelyezés iránti per.
 Gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti per.
 Gyermek kiadása iránti per.
 Gyermektartás {megállapítása} meghatározása.
 Gyermektartás megváltoztatása.
 Törvényen alapuló egyéb tartási per.
 Kapcsolattartás szabályozása, és szülői felügyeleti joggal kapcsolatos per. 
 Apaság megállapítása iránti per: A Pp. XVI. Fejezete szerinti perek tartoznak ide a

származás megállapítása iránti egyéb perek kivételével.
 Származás megállapítása iránti egyéb per: A Pp. XVI. Fejezete szerinti perek

tartoznak ide az apaság megállapítása iránti perek kivételével.

9. Gondnoksággal kapcsolatos perek:
 Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos perek: A Pp. XVIII. Fejezete szerinti

perek.
 Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésről szóló, felülvizsgálati 

kötelezettséget nem tartalmazó határozatok felülvizsgálata iránt indított perek. Az
új Ptké. 6.§.(1).bek.-e alapján indított perek.

10. Számadási perek:
 Számadásra kötelezés iránti per.
 Számadás helyességének megállapítása iránti per.

11. Máshova nem sorolható perek:
 Közérdekű adat kiadása. 
 Egyéb nem nevesített megállapítási per.
 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per. 
 Egyéb per.

12. Gazdasági peres ügyek:
 Tulajdonjog megállapítása: A Ptk.-ban foglalt szerzésmóddal történő 

tulajdonszerzések az öröklési, az élettársi és a házassági vagyonjogi alapú
tulajdoni igények kivételével.

 Közös tulajdon megszüntetése.
 Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása.
 Szomszédjogi per.
 Szolgalmi joggal kapcsolatos per.
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 Birtokvédelmi per.
 Használat rendezése.
 Egyéb dologi jogi per.
 Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés. 
 Szerződés érvénytelensége, létezése (kivéve a deviza alapú kölcsön, hitel, lízing 

jogviszonyokkal kapcsolatos perek).
 Szerződés hatálytalansága. 
 Szavatosság, jótállás, kötbér.
 {Régi Ptk.: szállítási szerződés}. 
 Vállalkozási szerződés. 
 {Régi Pk.: Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos igény}. 
 Gépjármű-felelősségbiztosítással vagy CASCO biztosítással kapcsolatos per. 
 Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per.
 Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése.
 Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per.
 Jogalap nélküli gazdagodás.
 {Régi Ptk.: közüzemi díj} Új Ptk.: közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény. 
 Parkolási pótdíj.
 Szabálytalan vételezés.
 Jognyilatkozat pótlása.
 Egyéb vegyes kötelem.
 Végrehajtás megszüntetése és korlátozása: A Pp. 366.§.-a szerinti perek.
 Egyéb végrehajtási per: A Pp. XXV. Fejezete szerinti perek a végrehajtás

megszüntetési és korlátozási perek és az igényperek kivételével.
 {Gazdálkodó szervezet} Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes

felelőssége. 
 Egyéb nem nevesített megállapítási per.
 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per. 
 Egyéb per.
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3. A MISKOLCI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A peres ügyek bírák közötti kiosztása vezetői intézkedéssel történik. A polgári 
ügyszakban a járásbíróság elnöke, a polgári- és végrehajtási nem peres ügyszakban a
járásbíróság polgári csoportvezetője, büntető ügyszakban a járásbíróság büntető 
csoportvezetője, szabálysértési ügyszakban a járásbíróság elnökhelyettese végzi az 
ügyelosztási rend figyelembe vételével (távollétében a járásbíróság elnökét az
elnökhelyettes, az elnökhelyettest a büntető csoportvezető, utóbbi távollétében pedig a 
polgári csoportvezető bíró helyettesíti). A tárgyalásmentes időszakban az ügyelosztást 
az ügyeletet ellátó bírósági vezető végzi valamennyi ügyszakban.

Az ügy kiosztására jogosult bírósági vezető a hatályos ügyelosztási rend alapján az 
irat bemutatását követő munkanapon kijelöli az ügyet tárgyaló bírót. Az egyesíthető 
ügyek mindegyikében ugyanazt a tanácsot (bírót) kell kijelölni. Az eljáró tanács (bíró)
kijelölése után az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodának.

A kijelölést, a kijelölés módosítását és annak időpontját az ügy iratborítékán az 
ügyelosztásra jogosult bírósági vezető aláírásával együtt feltünteti. 

Az ügy soron kívüli intézése esetén - az arányos munkateher megvalósítása
érdekében - a szabályozott kijelöléstől el lehet térni.  

Az ügy soron kívüli intézése alapulhat jogszabály rendelkezésén, az OBT határozatán
és a bíróság elnökének írásban elrendelt, az ügy iratborítékán feltüntetett
rendelkezésén.

A kiosztási rend alapját a bírósági ügyszám, az ügy tárgya és az éves ügybeosztás
képezi. A vezető az ügyelosztás, valamint a helyettesítő kijelölése során figyelembe veszi 
az ügyek jelentőségét, munkaigényességét, az ügyérkezés statisztikai adatait és az 
arányos munkateher biztosításának követelményét.

A kiosztási rendtől eltérni az alábbi kivételektől eltekintve nem lehet. Kivételesen 
indokolt esetben a kiosztást végző bírósági vezető az ügyet másik bírónak oszthatja át. 
Erre elsősorban kizárás, a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, a tartós távolléte, az 
ügy jellegére is figyelemmel távolléte, az egyenletes munkateher biztosítása, vagy az
ügyhátralék feldolgozása esetén, az érintett bíró megfelelő tájékoztatása mellett 
kerülhet sor.

Ha az egyesítendő ügyek elintézésére eredetileg nem ugyanazt a bírót jelölték ki, az 
együttes elbírálást a kijelölés módosításával kell biztosítani.
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A bírák ügyszak szerinti beosztása :

B ü n t e t ő     p e r e s      ü g y s z a k :

A büntető ügyszakban ítélkező bírák jelen ügyelosztási rend 2/A. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügytárgyú ügyekben az alábbi beosztás
szerint járnak el:

A bírák ügyszak szerinti beosztása :

B ü n t e t ő-,  szabálysértési   ü g y s z a k :

1. tanács: dr. Tóth Erika címzetes törvényszéki bírónő
                  Flosznikné Gálik Edina tisztviselő 
          tárgyalási napok: hétfő – szerda 

tárgyalóterem: fsz. 17.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Turai Ágnes (32).

3. tanács: Hajduné dr. Bencs Beáta bírónő
  Kissné Mészáros Enikő tisztviselő 
                   tárgyalási nap: hétfő - szerda 

tárgyalóterem: fsz. 30.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Puskár József (39).

5. tanács: dr. Bodnár Sarolta címzetes törvényszéki bírónő
                   Lévainé Jankovics Ágnes tisztviselő 
                   tárgyalási napok : hétfő  - szerda 

tárgyalóterem : I. em. 113.
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Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Boschánszkyné
dr. Timkó Renáta Orsolya (12).

6. tanács:  dr. Fónyadné dr. Szabó Leonóra bírónő 
                  Barsi Alíz tisztviselő 
                  tárgyalási napok: hétfő – szerda 

tárgyalóterem: fsz. 29.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Perecz András (33).

7. tanács:  dr. Móri Katalin bírónő 
Rutkai Ágnes tisztviselő

  tárgyalási napok: hétfő-szerda 
tárgyalóterem: fsz. 21.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Kenyeres Gábor (28).

9. tanács: dr. Tóth Zsolt bíró
                   Szabolcsi Viktória tisztviselő 

tárgyalási napok : kedd - csütörtök
tárgyalóterem : fsz. 28.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 21., 22.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Lengyel Andrea (19).
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10. tanács: dr. Ipacs Tibor címzetes törvényszéki bíró
                    Takácsné Farkas Judit tisztviselő 
                    tárgyalási napok : hétfő  -  szerda 

tárgyalóterem : fsz. 19.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Vincze Emese (27).

11. tanács: dr. Pálmai Szabolcs bíró
           Rádai Ibolya Tünde tisztviselő 

                    tárgyalási napok: hétfő – szerda  
tárgyalóterem: fsz. 24.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Tőzsér Ildikó (18).

12. tanács: dr. Boschánszkyné dr. Timkó Renáta Orsolya bírónő 
Radics Istvánné tisztviselő 
tárgyalási napok: kedd – csütörtök
tárgyalóterem: fsz. 29.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Bodnár Sarolta (5).

15. tanács: dr. Kolláth Sándor címzetes törvényszéki bíró
                   Bódi Anita tisztviselő 
                   tárgyalási napok: hétfő – szerda 

tárgyalóterem: II. em. 221/b.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 21.
Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Tasnádi Zoltán (22).
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16. tanács: dr. Patik Antónia  büntető csoportvezető, címzetes törvényszéki 
bírónő
                   Cseh Nóra titkos ügyiratkezeléssel megbízott tisztviselő 
                   tárgyalási napok: hétfő – szerda  

tárgyalóterem: fsz. 18.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Kriston Róbert (30).

17. tanács: dr. Bancsi Gyöngyi bírónő
Simon Ágnes tisztviselő
tárgyalási napok : kedd - csütörtök
tárgyalóterem : fsz. 24.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese:   dr. Rejtő Eszter (21). 

18. tanács: Dr. Tőzsér Ildikó bírónő 
Orliczki Jánosné tisztviselő 
tárgyalási napok: kedd-csütörtök
tárgyalóterem: fsz. 18.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Pálmai Szabolcs (11).

19. tanács: dr. Lengyel Andrea címzetes törvényszéki bírónő
Kmecz Kitti írnok

                    tárgyalási napok : hétfő  -  szerda 
tárgyalóterem : fsz. 13.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Tóth Zsolt (9).
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21. tanács: dr. Rejtő Eszter bírónő
                 Farkasné Dávid Tímea tisztviselő  
                  tárgyalási napok : hétfő -  szerda  

tárgyalóterem : fsz. 22.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Bancsi Gyöngyi (17).

22. tanács: dr. Tasnádi Zoltán bíró
Kocsisné Nagy Edina tisztviselő 
tárgyalási napok : kedd – csütörtök
tárgyalóterem : II. em. 221/b.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 21., 22.

Akadályoztatása esetén helyettese : dr. Kolláth Sándor (15).

24. tanács: dr. Botkó Barnabás bíró
(Kirendelve 2016. év január hó 1. napjától
2016. év december 31. napjáig tisztviselővel a Miskolci Törvényszékre 

Onofer Sándorné írnok
                 tárgyalási napok : hétfő – szerda  

tárgyalóterem : fsz. 12.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20.,
21., 22.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Pabis Attila (41).

25. tanács: dr. Gyulai Márta bírónő
                 Szemánné Feczkó Tímea tisztviselő 

tárgyalási napok : kedd – csütörtök
tárgyalóterem : fsz. 19.
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Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 21., 22.
Akadályoztatása esetén helyettese:   dr. Lőcsei Ottilia (38) 

27. tanács: dr. Vincze Emese címzetes törvényszéki bírónő
Biró Barbara írnok
tárgyalási napok : kedd - csütörtök
tárgyalóterem : I. em. 124.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Ipacs Tibor (10).

28. tanács: dr. Kenyeres Gábor bíró
                   Lerchné Gombár Mária tisztviselő 

tárgyalási napok : kedd- csütörtök
tárgyalóterem : fsz. 26.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.,
21., 22.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Móri Katalin (7).

29. tanács: dr. Gál Csaba bíró
Szigeti Judit írnok
tárgyalási napok : kedd – csütörtök
tárgyalóterem : fsz. 13.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 21., 22.
Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Vass Andrea (40).

30. tanács: dr. Kriston Róbert a járásbíróság elnökhelyettese,
  Pisákné Szűcs Erzsébet tisztviselő, titkos ügyiratkezeléssel megbízott  
  tisztviselő 

 Nagyné Orosz Éva titkos ügyiratkezeléssel megbízott tisztviselő  
tárgyalási napok : kedd
tárgyalóterem : fsz. 22.
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Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Patik Antónia (16).
32. tanács: dr. Turai Ágnes bírónő

Váczi Marianna írnok
tárgyalási napok : kedd - csütörtök
tárgyalóterem: fsz. 14.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Tóth Erika (1).

33. tanács: dr. Perecz András nyomozási bíró
  Sztrakon Tímea tisztviselő 
  Tárgyalási napok: hétfőtől péntekig ügyeleti beosztás szerint folyamatosan, 

tárgyalóterem: fsz. 15.

Akadályoztatása esetén helyettese: ügyeleti beosztás szerint nyomozási
ügyek intézésére kijelölt bírák.

36. tanács: dr. Pocsai Tamás bíró
(Kirendelve 2012. évi január hó 01. napjától 2017. évi január hó

  01. napjáig tisztviselő nélkül a Szerencsi Járásbíróságra. ) 

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 21., 22.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Engel Izolda (44).

37. tanács: Varjasné dr. Nagy Anita bírónő 
Székely-Csonka Anita tisztviselő
tárgyalási napok: kedd – csütörtök
tárgyalóterem: I. em. 112.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16, 17, 18, 19, 20, 21., 22.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Gyulai Márta (25).
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38. tanács: dr. Lőcsei Ottilia bírónő
Nagyné Bíró Ágnes írnok
tárgyalási napok: kedd - csütörtök
tárgyalóterem: fsz. 30.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.

Akadályoztatása esetén helyettese: Varjasné dr. Nagy
Anita (37).

39. tanács: dr. Puskár József bíró
 Vajasné Hegyes Gyöngyi tisztviselő

tárgyalási napok: kedd – csütörtök
tárgyalóterem: I. em. 125.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 21., 22.

Akadályoztatása esetén helyettese: Hajduné dr. Bencs
Beáta (3).

40. tanács: dr. Vass Andrea bírónő 
Gyüre Klaudia írnok
tárgyalási napok: kedd - csütörtök
tárgyalóterem: fsz. 21.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 21., 22.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Gál Csaba (29).

41. tanács: dr. Pabis Attila bíró
          Balázsné Oláh Nikolett tisztviselő 

tárgyalási napok: kedd - csütörtök
tárgyalóterem: fsz. 32.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 21., 22.
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Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Botkó Barnabás (24).

44. tanács: dr. Engel Izolda bírónő 
(2016. január hó 16. napjától 2016. június hó 30. napjáig kirendelve a
Miskolci Törvényszékre.)

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 21., 22.

Akadályoztatása esetén helyettese: dr. Pocsai Tamás (36).

P o l g á r i ü g y s z a k :

A civilisztikai ügyszakban ítélkező bírák jelen ügyelosztási rend 2/B. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügyminőségű ügyekben az alábbi 
beosztás szerint járnak el:

3. tanács: dr. Kaáli Éva bírónő 
         Kovács Szilvia tisztviselő 

tárgyalási napok: kedd - csütörtök
tárgyalóterem: II.em. 235.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
3., 4., 5., 6., 7., 11., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Hajkó Zsolt (11),
dr. Demeter Gábor (19),
dr. Szrogh Csaba (21).

4. tanács: dr. Csap Istvánné bírónő 
Macsugáné Magyar Mónika tisztviselő  
tárgyalási napok: kedd-csütörtök
tárgyalóterem: fsz. 17.
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Általa tárgyalt ügycsoportok:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Horváth Éva (9),
dr. Novák József (12)
dr. Vona László (15)

7. tanács: dr. Szabóné dr. Bártfai Marianna bírónő
tárgyalási napok: szerda - péntek

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 3., 5., 6., 8., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Répássy Árpád (10),
         dr. Kőváriné dr. Vágási Erika 

(18),
dr. Kovács Edina (35).

9. tanács: dr. Horváth Éva címzetes törvényszéki bírónő
  Szabó Bernadett tisztviselő 

tárgyalási napok : kedd – csütörtök
tárgyalóterem : I. em. 109.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Szrogh Csaba (21),
dr. Hajkó Zsolt (11),
dr. Németh Beáta (16).

10. tanács: dr. Répássy Árpád, a járásbíróság elnöke
Soóváryné Dula Enikő tisztviselő 

              tárgyalási nap: hétfő 
tárgyalóterem: I. em. 125.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Kőváriné dr. Vágási Erika 
(18),

dr. Novák József (12),
dr. Hajkó Zsolt (11)
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11. tanács: dr. Hajkó Zsolt bíró
(Kirendelve a Szikszói Járásbíróságról 2016. év január hó 01.
napjától 2016. év december hó 31. napjáig
a Miskolci Járásbíróságra)
Réka Zsuzsanna tisztviselő 

              tárgyalási nap: hétfő - szerda
tárgyalóterem: I.em.109.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Vona László (15),
dr. Répássy Árpád (10),
Nagyné dr. Forrai Márta (39).

12. tanács: dr. Novák József bíró
  Görzsönyné File Erika tisztviselő 
  tárgyalási napok : hétfő – csütörtök 

tárgyalóterem : I. em. 123.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Demeter Gábor (19),
dr. Stefánné dr. Nemes

Erika (37),
dr. Répássy Árpád (10)

14. tanács: dr. Szűcsné dr. Gita Gyöngyi címzetes törvényszéki bírónő
(Kirendelve 2016. év január 1. napjától 2016. év december hó

  31. napjáig tisztviselő nélkül a Miskolci Törvényszékre.)

Általa tárgyalt ügycsoportok:
3., 5., 6., 7., 8., 9., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei:
dr. Stefánné dr. Nemes Erika (37),
dr. Rózsa Tibor (31),
Bereczné dr. Klapper Ellen (17).
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15. tanács: dr. Vona László bíró
Foki Rita tisztviselő 
tárgyalási napok: kedd - csütörtök
tárgyalóterem: I. em. 110.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
3., 5., 6., 7., 8., 9., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Novák József (12),
Bereczné dr. Klapper Ellen (17),
dr. Stefánné dr. Nemes Erika (37).

16. tanács: dr. Németh Beáta címzetes törvényszéki bírónő 
Kerekes Krisztina tisztviselő  
tárgyalási napok: kedd - csütörtök
tárgyalóterem: I.em. 114.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
3., 5., 6., 7., 8., 9., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei : dr. Novák József (12),
dr. Stefánné dr. Nemes Erika (37).
dr. Répássy Árpád (10).

17. tanács: Bereczné dr. Klapper Ellen bírónő
              Vinkler Ágnes tisztviselő 

tárgyalási napok: szerda - péntek
tárgyalóterem: I.em. 125.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Németh Beáta (16),
dr. Novák József (12),
dr. Stefánné dr. Nemes Erika (37).

18. tanács: dr. Kőváriné dr. Vágási Erika polgári csoportvezető bírónő
Ákos Ágnes tisztviselő

               tárgyalási napok: hétfő - szerda 
tárgyalóterem: I. em. 122.
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Általa tárgyalt ügycsoportok:
3., 5., 6., 7., 8., 11., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Novák József (12),
dr. Répássy Árpád (10),
dr. Tóth Katalin (20).

19. tanács: dr. Demeter Gábor bíró
(Kirendelve a Szikszói Járásbíróságról a Miskolci Járásbíróságra
2016. év január hó 1. napjától 2016. év december hó 31. napjáig)

Zámborszki Istvánné tisztviselő 
  tárgyalási napok: hétfő - szerda 

tárgyalóterem: I. emelet 115.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Répássy Árpád (10),
dr. Stefánné dr. Nemes Erika (37),
dr. Németh Beáta (16).

20. tanács: dr. Tóth Katalin címzetes törvényszéki bírónő
              Pissinger Bernadett tisztviselő 
              tárgyalási napok: hétfő - szerda 

tárgyalóterem: I. em. 114.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei:
dr. Kőváriné dr. Vágási Erika (18), 
dr. Lekner Katalin (29),
dr. Stefánné dr. Nemes Erika (37).

21. tanács: dr. Szrogh Csaba bíró
(Kirendelve 2016. év január hó 01. napjától
2016. év december hó 31. napjáig tisztviselő nélkül az  
Ózdi Járásbíróságra)
Bényei Zsuzsanna tisztviselő 

  tárgyalási napok: hétfő – szerda  
tárgyalóterem: I. em. 112.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
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1., 3., 5., 6., 7., 9., 11., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Novák József (12)
dr. Stefánné dr. Nemes Erika (37)
dr. Répássy Árpád (10)

22. tanács: dr. Urszin Marianna bírónő 
Kirendelve a Szerencsi Járásbíróságra legfeljebb 5 évig.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Tuzáné dr. Papp Szilvia (27),
dr. Szrogh Csaba (21),
dr. Demeter Gábor (19).

25. tanács: dr. Vass Beáta bírónő  
Novák-Kazareczki Andrea tisztviselő 
tárgyalási nap: szerda - péntek
tárgyalóterem: I.em. 123.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Rózsa Tibor (31),
dr. Kovács Edina (35),
dr. Répássy Árpád (10).

27. tanács: dr. Tuzáné dr. Papp Szilvia bírónő
Poráczkiné Gyarmati Ágnes írnok

  tárgyalási napok: hétfő - szerda 
tárgyalóterem: II. em. 235.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

Akadályoztatása esetén helyettesei:dr. Kőváriné dr. Vágási Erika (18), 
dr. Stefánné dr. Nemes Erika (37),
dr. Répássy Árpád (10).
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28. tanács: dr. Kossárik Marianna bírónő
               Henyeczné Vass Mónika tisztviselő 

tárgyalási napok: kedd - csütörtök
tárgyalóterem: I. em. 133.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: . dr. Lekner Katalin (29),
dr. Németh Beáta (16),
dr. Tóth Katalin (20).

29. tanács: dr. Lekner Katalin bírónő
Holbusz Ágota írnok
tárgyalási napok: kedd - csütörtök
tárgyalóterem: I. em. 122.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei:dr. Kőváriné dr. Vágási Erika (18), 
dr. Tóth Katalin (20).
Nagyné dr. Forrai Márta (39)

31. tanács: dr. Rózsa Tibor címzetes törvényszéki bíró
               Lindi Istvánné tisztviselő 
               tárgyalási napok: hétfő - szerda 

tárgyaló terem: I. em. 110.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Répássy Árpád (10),
Nagyné dr. Forrai Márta (39),
dr. Németh Beáta (16).

32. tanács: dr. Kollár-Balázs Linda Szilvia bírónő
               tárgyalási napok: hétfő - szerda 

Általa tárgyalt ügycsoportok:
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12.
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Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Kőváriné dr. Vágási Erika(18), 
dr. Répássy Árpád (10),
Nagyné dr. Forrai Márta (39).

35. tanács: dr. Kovács Edina bírónő
               Szabóné Lázár Enikő tisztviselő 

tárgyalási napok: kedd - csütörtök
tárgyalóterem: I. em. 115.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 3., 5., 6., 7., 8., 11., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Tóth Katalin (20),
Nagyné dr. Forrai Márta (39),
dr. Németh Beáta (16).

37. tanács: dr. Stefánné dr. Nemes Erika, címzetes törvényszéki bírónő
  Sivákné Bíró Viktória tisztviselő 
               tárgyalási napok: hétfő - szerda 

tárgyalóterem: I. em. 124.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Németh Beáta (16),
dr. Rózsa Tibor (31),
dr. Kovács Edina (35).

39. tanács: Nagyné dr. Forrai Márta címzetes törvényszéki bírónő
               Guczi Viktória tisztviselő 

tárgyalási napok: kedd - csütörtök
tárgyalóterem: I. em. 117.

Általa tárgyalt ügycsoportok:
1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12.

Akadályoztatása esetén helyettesei: dr. Novák József (12),
dr. Kovács Edina (35),
dr. Németh Beáta (16).
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A polgári nem peres ügyek kiosztása:

A polgári nem peres ügyek kiosztását a Miskolci Járásbíróság polgári csoportvezetője 
végzi, az ügyek érkezésének sorrendjében, darabonként, a polgári nem peres ügyek
intézésére kijelölt bírósági titkárok között.

Valamennyi civilisztikai ügyszakban dolgozó bíró kiosztásába beletartoznak az alábbi
perenkívüli ügyek:

- Egészségügyi törvényből adódó, „a pszichiátria betegek intézeti gyógykezelése” 
cím alatt szabályozott bírósági eljárások.

- Távoltartással kapcsolatos ügyek intézése (2009. évi LXXII. törvényben
szabályozott eljárások).

- Egyéb peren kívüli ügyek, így különösen a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (Ve.) hatálya alá és a járásbíróság hatáskörébe tartozó egyes
nemperes eljárások.

- A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben 
szereplő nemperes eljárás. 

- A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződésére vonatkozó 
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. 
évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb
rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvényben írt nem peres eljárás.

Polgári nem peres és végrehajtási ügyek intézésére kijelölt bírósági titkárok:

Pk. 1. tanács: dr. Túróczyné dr. Hegedűs Inez bírósági titkár
(Vh.17.tanács) Leíró: Venczel Anita írnok

Pk. 2. tanács: dr. Székely Zsófia bírósági titkár
(Vh. 1.tanács) Leíró:  Áfráné Padla Tünde tisztviselő 

Pk. 3. tanács: dr. Pocsainé dr. Cseuscsák Renáta bírósági titkár
(Vh. 3. tanács) Leíró:  Oroszné Kőrösi Mariann tisztviselő

Pk. 5. tanács: dr. Borbély Nóra bírósági titkár
(Vh. 16. tanács) Leíró: Diczházi Mónika tisztviselő
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Pk. 6. tanács: dr. Kovács Kármen bírósági titkár
(Vh. 6. tanács) 2016. május 1. napjától 2016. év december hó 31-ig
   kirendelve a Tiszaújvárosi Járásbíróságra tisztviselő nélkül.

Pk. 11. tanács: dr. Szabó Nikoletta bírósági titkár
(Vh. 11. tanács) Leíró: Trembeczki Lórántné írnok

Pk. 14. tanács: dr. Bokros Andrea bírósági titkár
(Vh. 14. tanács) 2016. év február hó 24. napjától 2016. év december hó 31-ig

kirendelve a Miskolci Közigazgatási- és Munkaügyi Bíróságra
tisztviselő nélkül. 

Pk. 4. tanács: dr. Kavecsánszki Éva bírósági titkár
(Vh. 4. tanács) Tartósan távol.

Pk. 5. tanács: Béresné dr. Szentgyörgyi Anita bírósági titkár
(Vh. 5. tanács) Tartósan távol.

Pk. 7. tanács: dr. Molnár Zsuzsanna bírósági titkár
(Vh. 5. tanács) Tartósan távol.

Pk. 8. tanács: dr. Matisz Ágnes bírósági titkár
(Vh. 16. tanács) Tartósan távol.

Pk. 7. tanács: dr. Viszlai Mária bírósági titkár
(Vh. 11. tanács) Tartósan távol.

Az Egészségügyi törvényben taglalt, „a pszichiátriai betegek intézeti
gyógykezelése” cím alatt szabályozott bírósági eljárások intézése:

Ezen ügyek kiosztása a Miskolci Járásbíróság polgári csoportvezetőjének külön vezetői 
intézkedésében taglaltak szerint, naptári hetenként, negyedévenként előre kijelölt 
bírósági titkárra, megfelelő mértékű bírósági titkári munkaerő hiányában bíróra történik, 
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aki mellett a tisztviselői feladatokat az ugyanezen csoportvezetői intézkedésben írt 
igazságügyi alkalmazott látja el.

Ezen ügyek ellátásában általában a Miskolci Járásbíróságon szolgálatot teljesítő 
civilisztikai ügyszakba beosztott bírósági titkárok vesznek részt, de ügyforgalmi
szükségesség felmerülése esetén – külön elnöki döntés alapján – a többi bírósági titkár
is eljár.

A végrehajtási nem peres ügyek kiosztása:

A végrehajtási nem peres ügyek kiosztását a Miskolci Járásbíróság polgári
csoportvezetője végzi, az ügyek érkezésének sorrendjében, darabonként, a polgári nem 
peres ügyek intézésére kijelölt bírósági titkárok között.
Végrehajtási lapok és bírósági letiltó végzések kiosztása főszabályként a végrehajtási 
ügyintézőre történik, illetve amennyiben a munkateher mértéke azt indokolttá teszi, úgy 
a végrehajtási ügyintéző a páros ügyszámú végrehajtási ügyeket, a végrehajtási 
ügyszakban dolgozó bírósági titkárok pedig a páratlan ügyszámú ügyeket az érkezés
sorrendjében, fejenként 5 darabot intéznek, az ügyek elosztására jogosult bírósági
vezető kijelölése nélkül. 
Az ezzel kapcsolatos döntés a Miskolci Járásbíróság Polgári csoportvezetőjének a 
feladata.

2. tanács: Bogdányi Otília végrehajtási ügyintéző 

Leíró : Miklós Csabáné tisztviselő

A végrehajtási ügyintéző a fentiektől eltérő, más végrehajtási ügyet nem kap.  

Egyéb végrehajtási ügyek kiosztása, a fentebb írtak szerint az érkezés sorrendjében,
egyesével történik a végrehajtási ügyek intézésére kijelölt bírósági titkárok között.
A végrehajtási kurrenciális ügyekben az a titkár jár el, aki az alapügyet intézte,
függetlenül attól, hogy egy ügyön belül hány utóirat érkezik és milyen számú további
ügyintézés szükséges.
Soron kívüli ügyekben az adott munkanapon ténylegesen szolgálatot teljesítő bírósági 
titkár jár el, e körben figyelemmel kell lenni az ilyen ügyek titkárok közötti arányos
elosztására. Fizetett szabadságon, igazoltan távol- vagy táppénzes állományban lévő 
igazságügyi alkalmazottra soron kívüli végrehajtási ügy nem osztható ( pl. elsőbbségi 
igény, végrehajtás felfüggesztése, stb. ).
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Büntető nem peres ügyek kiosztása: 

Nyomozási bíró hatáskörébe utalt büntető ügyek kiosztása az ügyek elosztására
jogosult bírósági vezető eseti kijelölése nélkül a negyedévi beosztásnak megfelelően 
történik.

Egyéb büntető nem peres ügyek kiosztását a bíróság büntető csoportvezetője végzi az 
eljáró tanács kijelölésével.

Szabálysértési ügyek kiosztása:

Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető a Miskolci Járásbíróság elnökhelyettese, 
aki az ügyelosztást az ügyek érkezésének sorrendjében darabonként végzi a
szabálysértési peres és nemperes ügyek intézésére kijelölt bírósági titkárok között.

A büntető- és szabálysértési nemperes, és a szabálysértési 
peres ügyek (ide értve az Iasz. 41/A.§.(1).bek.-e alapján a

Miskolci Törvényszék Elnökének a kijelölésével érintett, egyesbírói
hatáskörben ellátandó eljárásokat is) intézésére kijelölt bírósági titkárok:

4. tanács: Szabóné dr. Sári Adrienn bírósági titkár
Leíró: Lerch Dóra írnok

8. tanács: dr. Vida János bírósági titkár
Leíró: Bak Istvánné tisztviselő 

13. tanács: Pénzeliné dr. Olasz Erika bírósági titkár
    Leíró: dr. Fenyvesi Lórántné Villám Adrienn tisztviselő

14. tanács: dr. Kiszella Andrea bírósági titkár
Leíró: Hubay Ágnes írnok

26. tanács: dr. Vidáné dr. Zselenkó Márta bírósági titkár
Leíró: Bónáné Gál Krisztina tisztviselő
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43. tanács: dr. Balázs-Nagy Gabriella bírósági titkár
    Leíró: Korenyek Nikoletta tisztviselő

51. tanács: dr. Becse Zsuzsanna bírósági titkár
Leíró: Balázs-Ritó Anita írnok

52. tanács: dr. Gáll Tímea bírósági titkár
    Leíró: Keresztúriné Szabó Márta tisztviselő 

23. tanács: dr. Kenyeresné dr. Ignáth Andrea bírósági titkár
Tartósan távol.

42. tanács: dr. Nádaskay Zsuzsanna bírósági titkár
Tartósan távol.

45. tanács: dr. Bacsó-Szemán Zsuzsa bírósági titkár
Tartósan távol.

Az 56/2008(III.26).Korm. rendelet alapján a bírósági ügyintézők által ellátható
egyes feladatokat ügyszakonként az alábbi bírósági ügyintézők végzik, szintén az alább 
írt egyes bírókhoz beosztva:

Büntető ügyszakban:  

Benyák Viktória
helyettese: Jakab Rita

dr. Rejtő Eszter 
dr. Móri Katalin

dr. Fónyadné dr. Szabó Leonóra
dr. Botkó Barnabás
dr. Bodnár Sarolta
dr. Pálmai Szabolcs

Bodnár Tímea
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helyettese: Szombatyné Megyesi Gabriella

dr. Ipacs Tibor
dr. Tőzsér Ildikó 
dr. Pabis Attila

Varjasné dr. Nagy Anita
dr. Kriston Róbert

Varga Erzsébet
helyettese: Szolomájerné Majoros Ágnes

Hajdúné dr. Bencs Beáta
dr. Bancsi Gyöngyi
dr. Gyulai Márta

dr. Tasnádi Zoltán
dr. Puskár József

Szabó Mónika
tanúgondozó

dr. Tóth Erika
dr. Boschánszkyné dr. Timkó Renáta Orsolya

Jakab Rita
Helyettese: Benyák Viktória

dr. Lengyel Andrea
dr. Lőcsei Ottilia 
dr. Gál Csaba

Szolomájerné Majoros Ágnes
helyettese: Varga Erzsébet

dr. Tóth Zsolt
dr. Vincze Emese

dr. Kenyeres Gábor
dr. Perecz András – a körözési nyilvántartással összefüggő feladatokra. 

Szombatyné Megyesi Gabriella
helyettese: Bodnár Tímea
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dr. Vass Andrea
dr. Kolláth Sándor
dr. Turai Ágnes
dr. Patik Antónia

PPoollggáárrii ÜÜggyysszzaakkbbaann::

Dobai Mária

dr. Lekner Katalin
dr. Tóth Katalin

dr. Tuzáné dr. Papp Szilvia
dr. Kossárik Marianna

dr. Szrogh Csaba

Hajdu-Varga Erika

Bereczné dr. Klapper Ellen
Nagyné dr. Forrai Márta

dr. Kovács Edina
dr. Vona László

dr. Répássy Árpád

Kiss Mónika

dr. Hajkó Zsolt
dr. Demeter Gábor
dr. Csap Istvánné

dr. Stefánné dr. Nemes Erika
dr. Németh Beáta

dr. Kőváriné dr. Vágási Erika 

Orosz Bernadett

dr. Horváth Éva
dr. Novák József
dr. Rózsa Tibor
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dr. Kaáli Éva
dr. Vass Beáta

Az alábbi bírósági ügyintéző az itt írt bírósági vezetők vezetői munkájában felmerülő 
feladatok ellátásában működik közre:

Jakab Andrea

dr. Répássy Árpád
dr. Kriston Róbert

dr. Kőváriné dr. Vágási Erika 
dr. Patik Antónia

Bírósági közvetítői tevékenység: 

dr. Bokros Andrea kijelölt bírósági titkár

Ügyfélfogadás: péntek 09:00-12:00 I. emelet 131. szoba
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4. A MISKOLCI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI

RENDJE

1) A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon az ügyek kiosztására munkaügyi
ügyszakban a bíróság elnöke, közigazgatási ügyszakban a bíróság elnökhelyettese
jogosult. Az ügyek elosztásában a bíróság elnökének akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes, a bíróság elnökhelyettesének akadályoztatása esetén az elnök
helyettesíti.

Az elnök és az elnökhelyettes az ügyek kiszignálásakor a munkaügyi ügyszakban az
egyes tanácsok alábbiakban (2-es pontban) meghatározott ügycsoportjaira, valamint az
arányos munkateher megvalósítására, míg a közigazgatási ügyszakban az előírt 
tárgyalási napokhoz igazodó arányos munkateher megvalósítására van figyelemmel.

2) Az egyes tanácsok ügycsoportjai és tárgyalási napjai az alábbiak:

A.) Munkaügyi ügyet tárgyaló tanácsok

1-es tanács: dr. Tománé dr. Szabó Rita
jegyzőkönyvvezető: Sipos Zsoltné bírósági ügyintéző 
Tárgyalási napjai: hétfő, szerda;  
Tárgyalóterem: Fazekas u. 2. I/122.

Tárgyalt ügycsoportok:
- atipikus munkaszerződéssel kapcsolatos munkaszerződés keletkezése és módosítása 
iránti per
- egyéb munkaszerződés keletkezése és módosítása iránti per 
- atipikus munkaszerződéssel kapcsolatos munkaviszony megszüntetése iránti per 
- egyéb munkaviszony megszüntetése iránti per
- prémiummal, bónusszal, jutalékkal, jutalommal kapcsolatos munkabér és egyéb anyagi
juttatások iránti per
- rendkívüli munkavégzéssel, ügyelettel, készenléttel kapcsolatos munkabér és egyéb
anyagi juttatások iránti per
- egyéb munkabér és egyéb anyagi juttatások iránti per
- munkavállalói biztosítékkal kapcsolatos, a munkavállaló anyagi felelőssége iránti per 
- leltárhiányért fennálló felelősséggel kapcsolatos, a munkavállaló anyagi felelőssége 
iránti per
- versenytilalmi megállapodás
- egészségbiztosítási ellátás megállapításával kapcsolatos társadalombiztosítási határozat
felülvizsgálata iránti per, beleértve a megváltozott munkaképességű személyek 
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ellátásával, rehabilitációs szolgáltatással és foglalkoztatási támogatással (2011. évi CXCI.
törvény) kapcsolatos társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata iránti pereket
- társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti egyéb per
- munkaügyi kapcsolatokkal, szakszervezettel, üzemi tanáccsal, kollektív szerződéssel, 
stb. összefüggő perek, ideértve a szakszervezeti jognyilatkozat pótlása iránti pereket is 
- illetménnyel kapcsolatos szolgálati jogviszonyból származó per

2-es tanács: Patakiné dr. Teremi Zsuzsanna
jegyzőkönyvvezető: Oláhné Halász Edit tisztviselő 
Tárgyalási napjai: kedd, csütörtök;
Tárgyalóterem: Fazekas u. 2. I/155.

Tárgyalt ügycsoportok:
- egyéb munkaviszony megszüntetése iránti per
- munkáltatói igazolás kiadása iránti per
- egyéb munkabér és egyéb anyagi juttatások iránti per
- egészségbiztosítási ellátás megállapításával kapcsolatos társadalombiztosítási határozat
felülvizsgálata iránti per, beleértve a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásával, rehabilitációs szolgáltatással és foglalkoztatási támogatással (2011. évi CXCI.
törvény) kapcsolatos társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata iránti pereket
- társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti egyéb per
- Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatainak felülvizsgálata 
- kinevezés keletkezésével és módosításával kapcsolatos egyéb szolgálati jogviszonyból
származó per
- jogviszony megszüntetésével kapcsolatos szolgálati jogviszonyból származó per
- fegyelmi felelősséggel kapcsolatos szolgálati jogviszonyból származó per 
- teljesítményértékeléssel, minősítéssel kapcsolatos szolgálati jogviszonyból származó 
per
- egyéb szolgálati jogviszonyból származó perek
- egyéb munkaügyi perek

3-as tanács: dr. Tokár Gabriella
jegyzőkönyvvezető: Antal Beáta tisztviselő  
Tárgyalási napjai: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: Fazekas u. 2. I/122.

Tárgyalt ügycsoportok:
- egyéb munkaviszony megszüntetése iránti per
- munkáltatói igazolás kiadása iránti per
- egyéb munkabér és egyéb anyagi juttatások iránti per
- fizetési felszólítás
- megőrzési felelősséggel kapcsolatos, a munkavállaló anyagi felelőssége iránti  per 
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- munkavállalói biztosítékkal kapcsolatos, a munkavállaló anyagi felelőssége iránti per 
- leltárhiányért fennálló felelősséggel kapcsolatos, a munkavállaló anyagi felelőssége 
iránti per
- a munkavállaló anyagi felelőssége iránti egyéb per 
- a munkáltató egészségsértés miatti kárfelelősségével kapcsolatos, a munkáltató anyagi 
felelőssége iránti per 
- a munkáltató anyagi felelőssége iránti egyéb per 
- versenytilalmi megállapodás
- egészségbiztosítási ellátás megállapításával kapcsolatos társadalombiztosítási határozat
felülvizsgálata iránti per, beleértve a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásával, rehabilitációs szolgáltatással és foglalkoztatási támogatással (2011. évi CXCI.
törvény) kapcsolatos társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata iránti pereket
- társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti egyéb per
- illetménnyel kapcsolatos szolgálati jogviszonyból származó per
- egyéb munkaügyi perek
- nemperes ügyek intézése

4-es tanács: dr. Fuhrmann Gábor – a bíróság elnöke
jegyzőkönyvvezető: Sipos Zsoltné bírósági ügyintéző   
Tárgyalási napjai: kedd,
Tárgyalóterem: Fazekas u. 2. I/117.

Tárgyalt ügycsoportok:
- diszkriminációval kapcsolatos munkaszerződés keletkezése és módosítása iránti per 
- atipikus munkaszerződéssel kapcsolatos munkaszerződés keletkezése és módosítása 
iránti per
- egyéb munkaszerződés keletkezése és módosítása iránti per 
- diszkriminációval kapcsolatos munkaviszony megszüntetése iránti per
- atipikus munkaszerződéssel kapcsolatos munkaviszony megszüntetése iránti per  
- egyéb munkaviszony megszüntetése iránti per
- tanulmányi szerződés  
- diszkriminációval kapcsolatos munkabér és egyéb anyagi juttatások iránti per
- prémiummal, bónusszal, jutalékkal, jutalommal kapcsolatos munkabér és egyéb anyagi
juttatások iránti per
- a munkáltató anyagi felelőssége iránti egyéb per 
- vezető állású munkavállalóval kapcsolatos per 
- egészségbiztosítási ellátás megállapításával kapcsolatos társadalombiztosítási határozat
felülvizsgálata iránti per, beleértve a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásával, rehabilitációs szolgáltatással és foglalkoztatási támogatással (2011. évi CXCI.
törvény) kapcsolatos társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata iránti pereket
- társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti egyéb per
- diszkriminációval kapcsolatos kinevezés keletkezése és módosítása tárgyában indult
szolgálati jogviszonyból származó per
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- kinevezés keletkezésével és módosításával kapcsolatos egyéb szolgálati jogviszonyból
származó per
- egyéb munkaügyi perek
- nemperes ügyek intézése

5-ös tanács: dr. Gecse Istvánné
jegyzőkönyvvezető: Strázsi Beatrix tisztviselő 
Tárgyalási napjai: kedd, csütörtök;
Tárgyalóterem: Fazekas u. 2. I/158.

Tárgyalt ügycsoportok:
- diszkriminációval kapcsolatos munkaszerződés keletkezése és módosítása iránti per 
- egyéb munkaszerződés keletkezése és módosítása iránti per  
- diszkriminációval kapcsolatos munkaviszony megszüntetése iránti per
- egyéb munkaviszony megszüntetése iránti per
- tanulmányi szerződés 
- diszkriminációval kapcsolatos munkabér és egyéb anyagi juttatások iránti per
- egyéb munkabér és egyéb anyagi juttatások iránti per
- munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéssel kapcsolatos per  
- állami foglalkoztatási szerv határozatának felülvizsgálata
- egészségbiztosítási ellátás megállapításával kapcsolatos társadalombiztosítási határozat
felülvizsgálata iránti per, beleértve a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásával, rehabilitációs szolgáltatással és foglalkoztatási támogatással (2011. évi CXCI.
törvény) kapcsolatos társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata iránti pereket
- nyugdíj megállapításával kapcsolatos társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata
iránti per, beleértve a korhatár előtti ellátásokkal és a szolgálati járandósággal (2011. 
évi CLVII. törvény) kapcsolatos társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti
pereket
- a munkavállalót ért egészségsértés miatti megtérítési határozatokkal kapcsolatos
társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti per
- jogalap nélküli ellátás visszafizetési, megtérítési határozatokkal kapcsolatos
társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti per
- társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti egyéb per
- Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatainak felülvizsgálata 
- diszkriminációval kapcsolatos kinevezés keletkezése és módosítása tárgyában indult
szolgálati jogviszonyból származó per
- illetménnyel kapcsolatos szolgálati jogviszonyból származó per
- egyéb szolgálati jogviszonyból származó perek
- egyéb munkaügyi perek
- nemperes ügyek intézése
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7-es tanács: dr. Bagjos Csaba
jegyzőkönyvvezető: Besenyei Judit tisztviselő 
Tárgyalási napjai: hétfő, szerda; 
Tárgyalóterem: Fazekas u. 2. I/158.

Tárgyalt ügycsoportok:
- prémiummal, bónusszal, jutalékkal, jutalommal kapcsolatos munkabér és egyéb anyagi
juttatások iránti per
- rendkívüli munkavégzéssel, ügyelettel, készenléttel kapcsolatos munkabér és egyéb
anyagi juttatások iránti per
- egyéb munkabér és egyéb anyagi juttatások iránti per
- fizetési felszólítás
- megőrzési felelősséggel kapcsolatos, a munkavállaló anyagi felelőssége iránti per 
- munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéssel kapcsolatos per 
- állami foglalkoztatási szerv határozatának felülvizsgálata
- egészségbiztosítási ellátás megállapításával kapcsolatos társadalombiztosítási határozat
felülvizsgálata iránti per, beleértve a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásával, rehabilitációs szolgáltatással és foglalkoztatási támogatással (2011. évi CXCI.
törvény) kapcsolatos társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata iránti pereket
- a nyugdíj megállapításával kapcsolatos társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata
iránti per, beleértve korhatár előtti ellátásokkal és a szolgálati járandósággal (2011. évi 
CLVII. törvény) kapcsolatos társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti pereket
- jogalap nélküli ellátás visszafizetési, megtérítési perekkel kapcsolatos
társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti per
- társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti egyéb per
- munkaügyi kapcsolatokkal, szakszervezettel, üzemi tanáccsal, kollektív szerződéssel, 
stb. összefüggő perek, ideértve a szakszervezeti jognyilatkozat pótlása iránti pereket is 
- illetménnyel kapcsolatos szolgálati jogviszonyból származó per
- egyéb munkaügyi perek
- valamennyi, a közigazgatási ügyszak hatáskörébe tartozó per és peren kívüli eljárás

8-as tanács: dr. Csorba Anna
jegyzőkönyvvezető: Kovácsné Takács Mária tisztviselő 
Tárgyalási napjai: hétfő, szerda;  
Tárgyalóterem: Fazekas u. 2. I/155.

Tárgyalt ügycsoportok:
- diszkriminációval kapcsolatos munkaszerződés keletkezése és módosítása iránti per 
- atipikus munkaszerződéssel kapcsolatos munkaszerződés keletkezése és módosítása 
iránti per
- diszkriminációval kapcsolatos munkaviszony megszüntetése iránti per
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- atipikus munkaszerződéssel kapcsolatos munkaviszony megszüntetése iránti per 
- diszkriminációval kapcsolatos munkabér és egyéb anyagi juttatások iránti per
- egyéb munkabér és egyéb anyagi juttatások iránti per
- fizetési felszólítás
- megőrzési felelősséggel kapcsolatos, a munkavállaló anyagi felelőssége iránti per 
- munkavállalói biztosítékkal kapcsolatos, a munkavállaló anyagi felelőssége iránti per 
- leltárhiányért fennálló felelősséggel kapcsolatos, a munkavállaló anyagi felelőssége 
iránti per
- a munkavállaló anyagi felelőssége iránti egyéb per 
- a munkáltató egészségsértés miatti kárfelelősségével kapcsolatos, a munkáltató anyagi 
felelőssége iránti per 
- a munkáltató anyagi felelőssége iránti egyéb per 
- versenytilalmi megállapodás
- vezető állású munkavállalóval kapcsolatos per 
- egészségbiztosítási ellátás megállapításával kapcsolatos társadalombiztosítási határozat
felülvizsgálata iránti per, beleértve a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásával, rehabilitációs szolgáltatással és foglalkoztatási támogatással (2011. évi CXCI.
törvény) kapcsolatos társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata iránti pereket
- egyéb munkaügyi perek

9-es tanács: Sassné dr. Flaskó Magdolna
jegyzőkönyvvezető: Tasi Gáborné írnok
Tárgyalási napjai: kedd, csütörtök;
Tárgyalóterem: Fazekas u. 2. I/121.

Tárgyalt ügycsoportok:
- egyéb munkaszerződés keletkezése és módosítása iránti per  
- egyéb munkaviszony megszüntetése iránti per
- munkáltatói igazolás kiadása iránti per
- prémiummal, bónusszal, jutalékkal, jutalommal kapcsolatos munkabér és egyéb anyagi
juttatások iránti per
- rendkívüli munkavégzéssel, ügyelettel, készenléttel kapcsolatos munkabér és egyéb
anyagi juttatások iránti per
- egyéb munkabér és egyéb anyagi juttatások iránti per
- fizetési felszólítás
- a munkavállaló anyagi felelőssége iránti egyéb per 
- egészségbiztosítási ellátás megállapításával kapcsolatos társadalombiztosítási határozat
felülvizsgálata iránti per, beleértve a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásával, rehabilitációs szolgáltatással és foglalkoztatási támogatással (2011. évi CXCI.
törvény) kapcsolatos társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata iránti pereket
- társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránti egyéb per
- Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatainak felülvizsgálata 
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- kinevezés keletkezésével és módosításával kapcsolatos egyéb szolgálati jogviszonyból
származó per
- jogviszony megszüntetésével kapcsolatos szolgálati jogviszonyból származó per
- fegyelmi felelősséggel kapcsolatos szolgálati jogviszonyból származó per 
- illetménnyel kapcsolatos szolgálati jogviszonyból származó per
- egyéb szolgálati jogviszonyból származó perek
- egyéb munkaügyi perek

6-os tanács: dr. Ujabb Orsolya bírósági titkár
Tartós távollét

13-as tanács: dr. Bokros Andrea Erzsébet bírósági titkár
jegyzőkönyvvezető: Sipos Zsoltné bírósági ügyintéző  
ügycsoportok:
- nemperes ügyek intézése
- közvetítés

B.) Közigazgatási ügyet tárgyaló tanácsok

A közigazgatási ügyszakban eljáró tanácsok az alábbi tárgyú ügyekben járnak el:

- Adóügy: minden olyan ügy, mely meghatározott adónemre vonatkozó rendelkezést
(kötelezést, megállapítást) tartalmazó adóhatósági döntés felülvizsgálatára irányul a
2003. évi XCII. törvény 143.§ alapján
- Helyi adóügy: Az 1990. évi C. törvény alkalmazásával hozott közigazgatási határozat
- Vám-jövedéki ügy: A 2913/92/EGK Tanácsi rendelet (Közösségi Vámkódex), illetve a
2003. évi CXXVII. törvény alkalmazásával hozott közigazgatási határozatok
felülvizsgálata
- Közbeszerzési ügy: A 2011. évi CVIII. törvény 157. § (1) bekezdés és 161. § (1)
bekezdés vagy 164. § (6) bekezdés alapján indított eljárás
- Kiemelt nemzetgazdasági ügyek: A 2006. évi LIII. törvény 7. § alapján indított eljárás
- Építésügyi hatóság határozatával kapcsolatos ügy: Az 1997. évi LXXVIII. törvényre
alapított határozatok elleni keresetek
- Kisajátítási határozattal kapcsolatos ügy: A 2007. évi CXXIII. törvény 32. § (1)
bekezdése alapján indult per
- Ingatlannyilvántartással kapcsolatos ügy: Az 1997. évi CXLI. törvény 58. § (1)
bekezdése alapján indított perek
- Energiaügy: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2005. évi  XVIII. 
törvény, a 2008. évi XL. törvény és a 2007. évi LXXXVI. törvény alapján hozott
határozatainak felülvizsgálata
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- Környezetvédelmi ügy: Az 1995. évi LIII. törvényen alapuló közigazgatási döntések
felülvizsgálata
- Közlekedésfelügyeleti határozat felülvizsgálata: A Nemzeti Közlekedési Hatóság
263/2006 (XII.20.) Korm. rendelet által kijelölt hatáskörében hozott határozatainak
felülvizsgálata
- Egészségüggyel kapcsolatos közigazgatási per: az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat 323/2010. (XII.27.) Korm. rendeletben kijelölt hatásköreiben,
valamint a kormányhivatalok egészségügyi hatósági jogkörben hozott közigazgatási
határozatainak felülvizsgálata
- Oktatásüggyel kapcsolatos közigazgatási per: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 39.§ (4) bekezdés alapján indított perek
- Idegenrendészeti ügy: A Belügyminisztérium Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatal
által a 2007. évi I. törvény és a 2007. évi II. törvény alapján hozott közigazgatási
határozatainak felülvizsgálata
- Fogyasztóvédelmi ügy: A fogyasztóvédelmi hatóság 1997.évi CLV. törvény alapján
hozott határozatai, kivéve a békéltető testület döntésével szembeni jogorvoslat 
- Kamarai ügyek: A hivatásrendek (pl. építész, könyvvizsgáló, ügyvéd, közjegyző stb.) 
köztestületei által tagjaival szemben hozott határozatok felülvizsgálata az 1952. évi III.
törvény 324.§ (2) bekezdés c) pontjára tekintettel
- Önkormányzati hatósági ügyek, közterület használat: helyi önkormányzati rendeletben
meghatározott hatósági ügyben hozott határozatok felülvizsgálata
- Illetékügy: Az 1990. évi XCIII. törvény alapján az állami adóhatóság döntése elleni
kereset
- Gyámügy: Az 1997. évi XXXI. törvény alapján hozott közigazgatási határozatok
felülvizsgálata
- Szerencsejáték ügyek: Az 1991. évi XXXIV. törvény alapján hozott határozatok
felülvizsgálata
- Mezőgazdasági ügy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal valamint annak 
felettes szerve által hozott közigazgatási határozatok
- Menekült ügyek: A Belügyminisztérium Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatal 2007.
évi LXXX. törvény alapján hozott közigazgatási határozatának felülvizsgálata
- Közlekedési bírság: Az 1988. évi I. törvény 20.§ alapján közigazgatási bírság
kiszabásáról hozott határozatok felülvizsgálata
- Egyéb közigazgatási bírság
- Szociális ügyek: Az 1993. évi III. törvény alapján hozott közigazgatási határozatok
felülvizsgálata
- Kereskedelmi igazgatás: A 2005. évi CLXIV. törvény alapján hozott közigazgatási
határozat felülvizsgálata
- Vízügyi bírság: 1995. évi LVII. törvény 14.§ (5) bekezdés, 29.§ (3) bekezdés, 32/A.§
(1) bekezdés alapján hozott határozatok felülvizsgálata
- Áldozatsegítés: 2005. évi CXXXV. törvény alapján indított peres eljárások
- Személyi-vagyoni kárpótlás: Az 1992. évi XXXII. törvény alapján indított peres
eljárások
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- Fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai: Azok az ügyek tartoznak ide, 
amelyekben fellebbezés folytán a jogerős közigazgatási döntést országos hatáskörű 
szerv (pl. miniszter) hozza, és nem sorolható más ügyminőségbe 
- Nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai: Azok az ügyek tartoznak 
ide, amelyekben az országos hatáskörű szerv (pl. miniszter) egy fokon hoz jogerős 
döntést, és az ügy nem sorolható más ügyminőségbe 
- Egyéb: A fenti felsorolásban nem szereplő ügyek  

10-es tanács: dr. Varju László
jegyzőkönyvvezető: Bongyicsné Juhász Nagy Réka tisztviselő  
Tárgyalási napjai: hétfő, szerda;  
Tárgyalóterem: Fazekas u. 2. I/117.

Tárgyalt ügycsoportok:
- adóügy
- helyi adóügy
- vám- jövedéki ügy
- közbeszerzési ügy
- kiemelt nemzetgazdasági ügy
- építésügyi hatóság határozatával kapcsolatos ügy
- kisajátítási határozattal kapcsolatos ügy
- ingatlannyilvántartással kapcsolatos ügy
- energiaügy
- környezetvédelmi ügy
- közlekedésfelügyeleti határozat felülvizsgálata
- egészségüggyel kapcsolatos közigazgatási per
- oktatásüggyel kapcsolatos közigazgatási per
- idegenrendészeti ügy
- fogyasztóvédelmi ügy
- kamarai ügyek
- önkormányzati hatósági ügyek, közterület használat
- illetékügy
- gyámügy
- szerencsejáték ügy
- mezőgazdasági ügy 
- menekültügy
- közlekedési bírsággal kapcsolatos közigazgatási per
- egyéb közigazgatási bírság
- szociális ügyek
- kereskedelmi igazgatás
- vízügyi bírság
- áldozatsegítés
- személyi-vagyoni kárpótlás
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- fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai 
- nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai 
- egyéb közigazgatási ügyek

11-es tanács: dr. Gyurán Ildikó
jegyzőkönyvvezető: Antal Beáta tisztviselő  
Tárgyalási napjai: szerda, péntek;
Tárgyalóterem: Fazekas u. 2. I/121.

Tárgyalt ügycsoportok:
- adóügy
- helyi adóügy
- vám- jövedéki ügy
- közbeszerzési ügy
- kiemelt nemzetgazdasági ügy
- építésügyi hatóság határozatával kapcsolatos ügy
- kisajátítási határozattal kapcsolatos ügy
- ingatlannyilvántartással kapcsolatos ügy
- energiaügy
- környezetvédelmi ügy
- közlekedésfelügyeleti határozat felülvizsgálata
- egészségüggyel kapcsolatos közigazgatási per
- oktatásüggyel kapcsolatos közigazgatási per
- idegenrendészeti ügy
- fogyasztóvédelmi ügy
- kamarai ügyek
- önkormányzati hatósági ügyek, közterület használat
- illetékügy
- gyámügy
- szerencsejáték ügy
- mezőgazdasági ügy 
- menekültügy
- közlekedési bírsággal kapcsolatos közigazgatási per
- egyéb közigazgatási bírság
- szociális ügyek
- kereskedelmi igazgatás
- vízügyi bírság
- áldozatsegítés
- személyi-vagyoni kárpótlás
- fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai 
- nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai 
- egyéb közigazgatási ügyek
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12-es tanács: dr. Demjén Péter
jegyzőkönyvvezető: Kabainé Földi Katalin tisztviselő 
Tárgyalási napjai: csütörtök;
Tárgyalóterem: Fazekas u. 2. I/117.

Tárgyalt ügycsoportok:

- adóügy
- helyi adóügy
- vám- jövedéki ügy
- közbeszerzési ügy
- kiemelt nemzetgazdasági ügy
- építésügyi hatóság határozatával kapcsolatos ügy
- kisajátítási határozattal kapcsolatos ügy
- ingatlannyilvántartással kapcsolatos ügy
- energiaügy
- környezetvédelmi ügy
- közlekedésfelügyeleti határozat felülvizsgálata
- egészségüggyel kapcsolatos közigazgatási per
- oktatásüggyel kapcsolatos közigazgatási per
- idegenrendészeti ügy
- fogyasztóvédelmi ügy
- kamarai ügyek
- önkormányzati hatósági ügyek, közterület használat
- illetékügy
- gyámügy
- szerencsejáték ügy
- mezőgazdasági ügy 
- menekültügy
- közlekedési bírsággal kapcsolatos közigazgatási per
- egyéb közigazgatási bírság
- szociális ügyek
- kereskedelmi igazgatás
- vízügyi bírság
- áldozatsegítés
- személyi-vagyoni kárpótlás
- fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai 
- nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai 
- egyéb közigazgatási ügyek
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14-es tanács: dr. Bernáthné dr. Kádár Judit – a bíróság elnökhelyettese
jegyzőkönyvvezető: Kovácsné Kiss Ildikó tisztviselő 
Tárgyalási napjai: hétfő, szerda;  
Tárgyalóterem: Fazekas u. 2. I/119.

Tárgyalt ügycsoportok:
- adóügy
- helyi adóügy
- vám- jövedéki ügy
- közbeszerzési ügy
- kiemelt nemzetgazdasági ügy
- építésügyi hatóság határozatával kapcsolatos ügy
- kisajátítási határozattal kapcsolatos ügy
- ingatlannyilvántartással kapcsolatos ügy
- energiaügy
- környezetvédelmi ügy
- közlekedésfelügyeleti határozat felülvizsgálata
- egészségüggyel kapcsolatos közigazgatási per
- oktatásüggyel kapcsolatos közigazgatási per
- idegenrendészeti ügy
- fogyasztóvédelmi ügy
- kamarai ügyek
- önkormányzati hatósági ügyek, közterület használat
- illetékügy
- gyámügy
- szerencsejáték ügy
- mezőgazdasági ügy 
- menekültügy
- közlekedési bírsággal kapcsolatos közigazgatási per
- egyéb közigazgatási bírság
- szociális ügyek
- kereskedelmi igazgatás
- vízügyi bírság
- áldozatsegítés
- személyi-vagyoni kárpótlás
- fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai 
- nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai 
- egyéb közigazgatási ügyek
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24-es tanács: dr. Szilas Judit
jegyzőkönyvvezető: Korbély Orsolya tisztviselő 
Tárgyalási napjai: kedd, csütörtök;
Tárgyalóterem: Fazekas u. 2. I/119.

Tárgyalt ügycsoportok:
- adóügy
- helyi adóügy
- vám- jövedéki ügy
- közbeszerzési ügy
- kiemelt nemzetgazdasági ügy
- építésügyi hatóság határozatával kapcsolatos ügy
- kisajátítási határozattal kapcsolatos ügy
- ingatlannyilvántartással kapcsolatos ügy
- energiaügy
- környezetvédelmi ügy
- közlekedésfelügyeleti határozat felülvizsgálata
- egészségüggyel kapcsolatos közigazgatási per
- oktatásüggyel kapcsolatos közigazgatási per
- idegenrendészeti ügy
- fogyasztóvédelmi ügy
- kamarai ügyek
- önkormányzati hatósági ügyek, közterület használat
- illetékügy
- gyámügy
- szerencsejáték ügy
- mezőgazdasági ügy 
- menekültügy
- közlekedési bírsággal kapcsolatos közigazgatási per
- egyéb közigazgatási bírság
- szociális ügyek
- kereskedelmi igazgatás
- vízügyi bírság
- áldozatsegítés
- személyi-vagyoni kárpótlás
- fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai 
- nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai 
- egyéb közigazgatási ügyek
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7-es tanács: dr. Bagjos Csaba
jegyzőkönyvvezető: Besenyei Judit tisztviselő 
Tárgyalási napjai: hétfő, szerda; Tárgyalóterem: Fazekas u. 2. I/158. 
Tárgyalt ügycsoportok:
- adóügy
- helyi adóügy
- vám- jövedéki ügy
- közbeszerzési ügy
- kiemelt nemzetgazdasági ügy
- építésügyi hatóság határozatával kapcsolatos ügy
- kisajátítási határozattal kapcsolatos ügy
- ingatlannyilvántartással kapcsolatos ügy
- energiaügy
- környezetvédelmi ügy
- közlekedésfelügyeleti határozat felülvizsgálata
- egészségüggyel kapcsolatos közigazgatási per
- oktatásüggyel kapcsolatos közigazgatási per
- idegenrendészeti ügy
- fogyasztóvédelmi ügy
- kamarai ügyek
- önkormányzati hatósági ügyek, közterület használat
- illetékügy
- gyámügy
- szerencsejáték ügy
- mezőgazdasági ügy 
- menekültügy
- közlekedési bírsággal kapcsolatos közigazgatási per
- egyéb közigazgatási bírság
- szociális ügyek
- kereskedelmi igazgatás
- vízügyi bírság
- áldozatsegítés
- személyi-vagyoni kárpótlás
- fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai 
- nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai 
- egyéb közigazgatási ügyek
A közigazgatási ügyszakba tartozó peren kívüli ügyeket dr. Bokros Andrea Erzsébet titkár
is intéz.

Amennyiben az eljáró bíró elrendeli, hogy az ügyet a Pp. 324.§ (4) bekezdése alapján 3
hivatásos bíróból álló tanács bírálja el, bemutatja az iratokat a bíróság elnökhelyettese



- 88 -

részére a tanács tagjainak kijelölése céljából. Az elnökhelyettes akadályoztatása esetén
az elnök jár el.

Helyettesítési rend:

1) Az érintett bíró (tanácsot vezető tanácselnök) haladéktalanul köteles bejelenteni az 
akadályoztatás felmerülését. A helyettesítés megszervezéséről a bíróság elnöke vagy 
elnökhelyettese gondoskodik.

2) A munkaügyi bírák akadályoztatása esetén
- az 1-es és 4-es,
- a 2-es és 7-es,
- az 1-es és 9-es, valamint
- az 5-ös és 8-as tanács
helyettesíti egymást azzal, hogy az elnök vagy az elnökhelyettes valamennyi bíró
akadályoztatása esetén jogosult eljárni, illetőleg nyomós okból alkalomszerűen a 
helyettesítési rendet megváltoztatni.

3) A közigazgatási bírák akadályoztatása esetén
- a 10-es, 11-es és 24-es,
- a 12-es és 14-es tanács elnökei helyettesítik egymást azzal, hogy az elnök vagy
elnökhelyettes valamennyi bíró akadályoztatása esetén jogosult eljárni, illetőleg nyomós 
okból alkalomszerűen a helyettesítési rendet megváltoztatni. 

4) Az elnökhelyettes, akadályoztatása esetén az elnök jogosult helyettesítés miatt a Pp.
324.§ (4) bekezdése alapján kijelölt tanács összetételét megváltoztatni.
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5. AZ ENCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A büntető, polgári és gazdasági peres ügyek bírák közötti kiosztása vezetői intézkedéssel 
történik, melyet a járásbíróság elnöke, illetve távolléte esetén és tárgyalás mentes
időszakban az elnöki ügyek vitelével megbízott bíró végez a hatályos ügyelosztási rend 
alapján az irat bemutatásának napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon. Az 
egyesíthető ügyek mindegyikében ugyanazt a tanácsot (bírót) kell kijelölni. Az eljáró 
tanács (bíró) kijelölése után az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodának.

A kijelölést, a kijelölés módosítását és annak időpontját, a súlyszámot (piros színnel) és 
az ügyminőséghez tartozó kódszámot (zöld színnel), továbbá a soron kívüli ügyintézést 
az ügy iratborítékán az ügyelosztásra jogosult aláírásával együtt feltünteti.

Az ügyelosztás során együttesen veszi figyelembe az ügyérkezés statisztikai adatait és
sorrendjét, a súlyszámokat, az ügyszakonkénti, ügycsoportonkénti, ügy tárgya szerinti
szakosodást, valamint az arányos munkateher biztosításának követelményét.

A kiosztási rendtől eltérni az alábbi kivételektől eltekintve nem lehet. Kivételesen 
indokolt esetben a kiosztást végző bírósági vezető az ügyet másik bírónak oszthatja át. 
Erre elsősorban kizárás, a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, a tartós távolléte, az 
ügy jellegére is figyelemmel távolléte, az egyenletes munkateher biztosítása, vagy az
ügyhátralék feldolgozása esetén, az érintett bíró megfelelő tájékoztatása mellett 
kerülhet sor. Az ügy átosztásakor is az ügyelosztási rend alapelveinek megfelelően kell 
eljárni.

A munkateher kiegyenlítése érdekében havonta meg kell vizsgálni a kiosztásnak a bírák,
bírósági titkár és bírósági ügyintéző közötti munkateher jelentős eltérést eredményező 
hatását, továbbá az ügyelosztási rend módosításának feltételeit.

B ü n t e t ő     p e r e s      ü g y s z a k :

A büntető ügyszakban ítélkező bírák jelen ügyelosztási rend 2/A. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügytárgyú ügyekben az alábbiak szerint
járnak el:

3. tanács: Dr. Szunyog Tibor járásbíróság elnöke
jegyzői feladatokat ellátja: Hajnalné Varga Anikó tisztviselő

Ügyszak: büntető valamennyi ügycsoport, kijelölt nyomozási-, illetve fiatalkorúak 
ügyeiben eljáró bíró,
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Tárgyalási napok: hétfő, szerda 
Tárgyalóterem: fsz. 3.
Akadályoztatása esetén helyette eljár: dr.Boros Csaba bíró, Tószeginé dr.Czikó Judit

bíró

2. tanács: Dr. Boros Csaba bíró
jegyzői feladatokat ellátja: Tóthné Radu Borbála tisztviselő  

Ügyszak: büntető valamennyi ügycsoport, kijelölt nyomozási-, illetve fiatalkorúak 
ügyeiben eljáró bíró,

Tárgyalási napok: hétfő, szerda,
Tárgyalóterem: I. em. 13.
Akadályoztatása esetén helyette eljár: Tószeginé dr. Czikó Judit bíró, dr.Szunyog

Tibor bíró

8. tanács: Tószeginé dr. Czikó Judit bíró
jegyzői feladatokat ellátja: Takácsné Kassai Judit tisztviselő  

Ügyszak: büntető valamennyi ügycsoport, kijelölt nyomozási- illetve fiatalkorúak 
ügyeiben eljáró bíró,

Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: fsz. 3. szám
Akadályoztatása esetén helyette eljár: dr. Boros Csaba bíró, dr.Szunyog Tibor bíró

2016. év során a dr. Szunyog Tibor bíró által vezetett 3.B. Tanács végzi teljes naptári
évben a nyomozási bíró hatáskörébe utal ügyek, valamint a bíróság elé állítás keretében
elbírálandó ügyek intézését és ezzel arányosan csökkentett mértékben részesül az
újonnan érkező büntető ügyek kiosztásából.  

P o l g á r i p e r e s ü g y s z a k :

A civilisztikai ügyszakban ítélkező bírák jelen ügyelosztási rend 2/B. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügyminőségű ügyekben az alábbiak 
szerint járnak el:

1. Tanács

Dr. Vig Attila Károly bíró
Ügyszak: polgári, valamennyi ügycsoport, végrehajtási ügyek
Tárgyalási napok: hétfő, szerda
Tárgyalóterem: földszint 4. szám
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Jegyzői faladatokat ellátja: Dudásné Novák Erzsébet tisztviselő és  
Fejesné Kmetz Tímea írnok

Akadályoztatása esetén helyette eljár: Hancsákné dr. Varga Szilvia bíró

A Miskolci Törvényszék Elnökének 2014.El.VI.B.1d.05/5. számú rendelkezése alapján dr.
Vig Attila Károly bíró Tiszaújvárosi Járásbíróságra polgári peres ügyek tárgyalására,
érdemi befejezésére és kurrenciális intézésére történt kirendelése 2016. január hó 01.
és 2016. december hó 31. közötti időszakra meghosszabbításra került.  

4. Tanács
Hancsákné dr. Varga Szilvia bíró
Ügyszak: polgári, valamennyi ügycsoport, végrehajtási ügyek
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: földszint 4. szám
Jegyzői feladatokat ellátja: Dudásné Novák Erzsébet tisztviselő és  

Fejesné Kmetz Tímea írnok.

Akadályoztatása esetén helyette eljár: Dr. Vig Attila Károly bíró

Takácsné Csécsi Éva bírósági ügyintéző 
Feladatkör: A Miskolci Törvényszék elnöke 2014.El.VI.B.1d.7. számú munkaköri
leírásában, valamint az Encsi Járásbíróság Elnöke 2012.El.VI.B.27/72. számú munkaköri
leírás kiegészítésében foglaltak szerint eljár, ellátja az Encsi Járásbíróság elnökének
2015.El.II.B.18. számú rendelkezése alapján a tanúgondozói feladatokat, jogosultsága
alapján a KEKH és KÖNYIR rendszert kezeli és a bírósági fogalmazó akadályoztatása
esetén panasznapot tart.

Szabálysértési és végrehajtási ügyszak:

11. Tanács:
Ignáczné dr. Brunclik Edina bírósági titkár
Ügyszak: szabálysértési ügyek, végrehajtási ügyek, továbbá jogosultsága alapján a
KEKH és KÖNYÍR rendszert kezeli.
Tárgyalási napok: péntek
Tárgyalóterem: földszint 3. szám
Jegyzői feladatokat ellátja: Dudásné Novák Erzsébet tisztviselő  

Fejesné Kmetz Tímea írnok

Akadályoztatása esetén helyette eljár: szabálysértési ügyszakban Tószeginé dr. Czikó
Judit bíró és Dr. Boros Csaba Tibor bíró, míg végrehajtási ügyszakban dr. Vig Attila
Károly bíró és Hancsákné dr. Varga Szilvia bíró.
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2015. szeptember hó 1. napjától Simkóné dr. Réti Réka bírósági fogalmazó az Encsi
Járásbíróságon teljesít szolgálatot.

a./ Pénteki napokon intézi a panasznapi félfogadással kapcsolatos teendőket.  
b./ A hét többi napján az előre meghatározott képzési terv szerint részt vesz a Miskolci 
Törvényszéken tartott képzéseken, illetve a kijelölt bírói tanács mellett elvégzi a rábízott
feladatokat.
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6. A KAZINCBARCIKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A peres ügyek bírák közötti kiosztása vezetői intézkedéssel történik. A polgári peres és  
polgári- valamint végrehajtási nem peres ügyszakban a járásbíróság elnöke, büntető és 
szabálysértési ügyszakban a járásbíróság elnökhelyettese végzi az ügyelosztási rend
figyelembe vételével. A tárgyalásmentes időszakban az ügyelosztást az ügyeletet ellátó 
bírósági vezető végzi valamennyi ügyszakban. 

Az ügy kiosztására jogosult bírósági vezető a hatályos ügyelosztási rend alapján az irat 
bemutatását követő munkanapon kijelöli az ügyet tárgyaló bírót. Az egyesíthető ügyek 
mindegyikében ugyanazt a tanácsot (bírót) kell kijelölni. Az eljáró tanács (bíró) kijelölése
után az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodának.

A kijelölést, a kijelölés módosítását és annak időpontját az ügy iratborítékán az 
ügyelosztásra jogosult bírósági vezető aláírásával együtt feltünteti. 

Az ügyelosztási rend alapját a bírósági ügyszám, az ügy tárgya és az éves ügybeosztás
képezi. A vezető az ügyelosztás, valamint a helyettesítő kijelölése során figyelembe veszi 
az ügyek jelentőségét, munkaigényességét, az ügyérkezés statisztikai adatait és az 
arányos munkateher biztosításának követelményét.

Az ügyelosztást végző vezető az ügyelosztás módszereként több ügyelosztási módszert 
együttesen alkalmaz, így az ügyszakonkénti, ügycsoportonkénti, ügy tárgya szerinti
szakosodás szerint, az ügyek súlyozásának figyelembevételével, a bíró, bírósági titkár,
bírósági ügyintéző gyakorlati időtartamának figyelembevételével és az arányos 
munkateher megosztás figyelembevételével osztja szét az ügyeket.

A közzétett ügyelosztási rendtől kizárólag az eljárási törvényekben szabályozott 
esetekben, vagy a bíróság működését érintő fontos okból lehet eltérni.

Az ügy soron kívüli intézése esetén - az arányos munkateher megvalósítása érdekében -
a szabályozott kijelöléstől el lehet térni.  

Az ügy soron kívüli intézése alapulhat jogszabály rendelkezésén, az OBT határozatán és
a bíróság elnökének írásban elrendelt, az ügy iratborítékán feltüntetett rendelkezésén.

Kivételes esetben az ügy kiemelt jelentőségére, nagy munkaigényességére tekintettel, 
vagy a törvénykezési szünet időtartama alatt, vagy a munkaszüneti napokra tervezett 
készenlét és ügyelet tartama alatt az ügyelosztási rendtől el lehet térni. 
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Kivételesen indokolt esetben a kiosztást végző bírósági vezető az ügyet másik bírónak 
oszthatja át. Erre elsősorban kizárás, a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, a tartós 
távolléte, az ügy jellegére is figyelemmel távolléte, az egyenletes munkateher
biztosítása, vagy az ügyhátralék feldolgozása esetén, az érintett bíró megfelelő 
tájékoztatása mellett kerülhet sor.

A kiosztási rend alapját a bírósági ügyszám, az ügy tárgya és az éves ügybeosztás
képezi. A vezető az ügyelosztás, valamint a helyettesítő kijelölése során figyelembe veszi 
az ügyek jelentőségét, munkaigényességét, az ügyérkezés statisztikai adatait és az 
arányos munkateher biztosításának követelményét.

A kiosztási rendtől eltérni az alábbi kivételektől eltekintve nem lehet. Kivételesen 
indokolt esetben a kiosztást végző bírósági vezető az ügyet másik bírónak oszthatja át. 
Erre elsősorban kizárás, a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, a tartós távolléte, az 
ügy jellegére is figyelemmel távolléte, az egyenletes munkateher biztosítása, vagy az
ügyhátralék feldolgozása esetén, az érintett bíró megfelelő tájékoztatása mellett 
kerülhet sor.

Ha az egyesítendő ügyek elintézésére eredetileg nem ugyanazt a bírót jelölték ki, az 
együttes elbírálást a kijelölés módosításával kell biztosítani.

Az ügyelosztást végző vezető havonként megvizsgálja, hogy a kiosztás a bírák, bírósági 
titkárok, bírósági ügyintéző között a munkateher jelentős eltérését nem eredményezi-e.  

Büntető peres ügyszak : 

A büntető ügyszakban ítélkező bírák jelen ügyelosztási rend 2/A. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügytárgyú ügyekben az alábbiak szerint
járnak el:

A bíróság elé állításokat a büntető bírák heti váltásban végzik, az előállítások napja 
kedd.

Büntető ügyszakban ítélkező bírák:

4.tanács Dr.Varga Balázs
tárgyalási napok: kedd, csütörtök

   Törőcsikné Popovics Ilona tisztviselő 
III.számú tárgyalóterem
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Ügycsoportja: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,
nyomozási bírói feladatok

Helyettese: Dr. Bálint Gábor

12.tanács Dr. Karetka Egresi Edina
   tárgyalási napok: hétfő, szerda 

Litvai Ildikó írnok
V. számú tárgyalóterem

Ügycsoportja: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,
nyomozási bírói feladatok

Helyettese: dr. Holló Szabolcs

13. tanács Dr. Kertész Gábor
tárgyalási napok: kedd, csütörtök

   Kerényi Krisztina tisztviselő  
VI. számú tárgyalóterem

Ügycsoportja: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,
nyomozási bírói feladatok

Helyettese: Dr. Bálint Gábor bíró

14. tanács Dr. Holló Szabolcs Szilárd
tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Pipolyné Trézsi Renáta írnok
IV. számú tárgyalóterem

Ügycsoportja: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,
nyomozási bírói feladatok

Helyettese: Mártonné dr. Simon Éva

16.tanács Dr.Bálint Gábor
tárgyalási napok: kedd, csütörtök

   Hajduné Hermann Krisztina tisztviselő 
V.számú tárgyalóterem

Ügycsoportja: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,
nyomozási bírói feladatok

Helyettese: Dr.Varga Balázs
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17. tanács Mártonné dr. Simon Éva (kirendeléssel)
tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Kohár-Kiss Kinga írnok
II.számú tárgyalóterem

Ügycsoportja: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,
nyomozási bírói feladatok

Helyettese: Dr.Varga Balázs

Polgári peres ügyszak :

A civilisztikai ügyszakban ítélkező bírák jelen ügyelosztási rend 2/B. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügyminőségű ügyekben az alábbiak 
szerint járnak el:

A megelőző távoltartás iránti eljárásokat a polgári bírák hetenkénti ügyeleti beosztásban  
látják el.

Polgári ügyszakban ítélkező bírák:

3.tanács Dr. Palágyi-Deák Katalin
tárgyalási nap : kedd, csütörtök

   Tóth Henrietta tisztviselő 
I.számú tárgyalóterem

Ügycsoportja: 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12
Helyettese: dr.Benke Zsuzsanna

7.tanács Dr.Bendicskó György
   tárgyalási nap:  hétfő 
   Schweitzer Györgyné tisztviselő 

VI.számú tárgyalóterem
Ügycsoportja: 1,3,4,5,6,7,8,11,12
Helyettese: Dr. Bialkó Marianna

8.tanács Dr.Gálné dr. Mátyus Zsuzsa
   tárgyalási napok: hétfő, szerda 

Nagypál Ferencné
IV.számú tárgyalóterem

Ügycsoportja: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12
Helyettese:  Dr. Kővári István   
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9.tanács  Dr. Kővári István 
   tárgyalási nap: hétfő, szerda 

Gris Péterné írnok
III.számú tárgyalóterem

Ügycsoportjai:  2,5,6,8,9,10,11,12, bírósági közvetítői feladatok,   
pszichiátriai gondozottak felülvizsgálata, gyógykezelésük
elrendelése

Helyettese: Dr.Gálné dr. Mátyus Zsuzsa

10. tanács Dr. Benke Zsuzsanna
   tárgyalási nap: hétfő, szerda 
   Baranyai Judit tisztviselő 

II.számú tárgyalóterem
Ügycsoportjai: 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12
Helyettese: dr. Palágyi-Deák Katalin

11.tanács Dr. Bialkó Marianna
   tárgyalási napok:  hétfő, szerda 
   Kőfalvi Mónika tisztviselő  

I.számú tárgyalóterem
Ügycsoportja: 1,3,5,7,8,10,11,12
Helyettese: Dr. Bendicskó György

Bírósági titkárok beosztása:

5.tanács Dr. Tóth Eszter (kirendeléssel)
tárgyalási nap: péntek

páros hét szerda
Tomkó Zsófia írnok
VI.számú tárgyalóterem

Ügycsoportja: magánvádas büntető ügyekben személyes meghallgatás tartása, 
elzárással is sújtható szabálysértések tárgyalása,

   szabálysértési pénzbírságok elzárásra történő átváltoztatásának  
tárgyalása, szabálysértési hatóság határozata ellen bejelentett

   kifogások elbírálását követően szabálysértési tárgyalás tartása
Helyettese: Dr. Soltész Blanka bírósági titkár

6. tanács Dr.Theiszné dr. Varró Adrienn bírósági titkár
tárgyalási nap: péntek
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   Zelena-Juhász Nóra tisztviselő 
V.számú tárgyalóterem

Ügycsoportja: polgári nemperes ügyek,
   titkári és végrehajtási ügyintézői hatáskörbe tartozó végrehajtási  
   ügyek, bírósági közvetítői feladatok ellátása.   
Helyettese: polgári peren kívüli ügyekben és végrehajtási

ügyekben dr. Soltész Blanka bírósági titkár

1. tanács dr. Soltész Blanka bírósági titkár
tárgyalási nap: péntek

páratlan hét szerda
Horváth Orsolya írnok
IV.számú tárgyalóterem

Ügycsoportja: magánvádas büntető ügyekben személyes meghallgatás tartása, 
elzárással is sújtható szabálysértések tárgyalása,

   szabálysértési pénzbírságok elzárásra történő átváltoztatásának  
tárgyalása, szabálysértési hatóság határozata ellen bejelentett

   kifogások elbírálását követően szabálysértési tárgyalás tartása, 
   polgári nemperes ügyek, titkári és végrehajtási ügyintézői   

hatáskörbe tartozó végrehajtási ügyek,

Helyettese: szabálysértési ügyekben dr. Tóth Eszter bírósági titkár
polgári peren kívüli ügyekben és végrehajtási
ügyekben dr. Theiszné dr. Varró Adrienn bírósági titkár,

Terbócs Anita bírósági ügyintéző
 Valamennyi büntető ügyben ítélkező tanács mellé beosztva,   
 az 56/2008. (III.26) Korm.r. alapján. a bírósági ügyintéző által   
 büntető ügyszakban ellátható feladatokat, illetőleg vezeti a    

KEKKH nyilvántartást, anomizálási és tanúgondozási feladatokat.
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7. A MEZŐKÖVESDI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Az ügyek kiosztását a bíróság elnöke Nahóczki Péterné dr., távollétében dr. Soós László
bíró végzi.

Kivételesen indokolt esetben a kiosztást végző az ügyet másik bírónak oszthatja át. Erre 
elsősorban kizárás, a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, tartós távollét, az 
egyenletes munkateher biztosítása, vagy az ügyhátralék feldolgozása esetén, az érintett
bíró megfelelő tájékoztatása mellett kerülhet sor.  

A bírák, titkár ügyszak szerinti beosztása:

Büntető ügyszak

dr. Soós László /III. tanács/

Tárgyalási napjai: hétfő, szerda 
Jegyző: Zelei Istvánné tisztviselő 
Tárgyalóterme: fsz. 2.
Helyettese: dr. Gönczy Judit

Ügycsoportjai a jelen ügyelosztási rend 2/A. pontjában meghatározott ügyelosztási
csoportokba sorolt ügyminőségű ügyek; közvádas, magánvádas, nemperes ügyek 
egyharmada ügytárgyak, súlyszámok szerinti arányosítással.

dr. Kertész Zsuzsanna /I. tanács/

Tárgyalási napja: hétfő, szerda 
Jegyző: Dohány Mátyásné tisztviselő 
Tárgyalóterme: fsz.5.
Helyettese: dr. Soós László

Ügycsoportjai a jelen ügyelosztási rend 2/A. pontjában meghatározott ügyelosztási
csoportokba sorolt ügyminőségű ügyek; közvádas, magánvádas, nemperes ügyek 
egyharmada ügytárgyak, súlyszámok szerinti arányosítással.



- 100 -

dr. Gönczy Judit /VII. tanács/

Jegyzője: Bíróné Nagy Éva írnok 
Tárgyalási napja: kedd, csütörtök
Tárgyalóterme: fsz.2
Helyettese: dr. Kertész Zsuzsanna

Ügycsoportjai a jelen ügyelosztási rend 2/A. pontjában meghatározott ügyelosztási
csoportokba sorolt ügyminőségű ügyek; közvádas, magánvádas, nemperes ügyek 
egyharmada ügytárgyak, súlyszámok szerinti arányosítással.

Szabálysértési Ügyszak

dr. Czibolya Ágnes titkár /VI. tanács/

Tárgyalási napja: szerda, péntek
Jegyzője: Boldizsárné Pap Éva írnok 
Tárgyalóterme: fsz.6, fsz. 2. szabad helytől függően 

Ügycsoportja: szabálysértési peres, és nem peres ügyek, valamint titkár által intézhető 
polgári nem peres ügyek és végrehajtási ügyek.

Polgári Ügyszak

Nahóczki Péterné dr. /II. tanács/

Tárgyalási napja: hétfő, csütörtök 
Jegyzője: Németh Tiborné tisztviselő 
Tárgyalóterme: fsz. 6.
Helyettese: dr. Olajos Margit

Ügycsoportjai a jelen ügyelosztási rend 2/B. pontjában meghatározott ügyelosztási
csoportokba sorolt ügyminőségű ügyek fele, súlyszámok szerinti arányos elosztásban, 
valamint a csak bíró által intézhető nem peres ügyek, megelőző távoltartások fele. 
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dr. Olajos Margit /IV. tanács/

Tárgyalási napjai: kedd, péntek
Jegyzője: Nyeste Lászlóné tisztviselő 
Tárgyalóterme: fsz. 6.
Helyettese: Nahóczki Péterné dr.

Ügycsoportjai a jelen ügyelosztási rend 2/B. pontjában meghatározott ügyelosztási
csoportokba sorolt ügyminőségű ügyek fele, súlyszámok szerinti arányos elosztásban, 
valamint a csak bíró által intézhető nem peres ügyek, megelőző távoltartások fele. 

Györki Marianna bírósági ügyintéző az 56/2008. (III.26.) Korm. rendelet alapján a 
bírósági ügyintézők által ellátható feladatokat végzi büntető ügyszakban az alábbi 
bíráknál:

Dr. Kertész Zsuzsanna
Dr. Gönczy Judit
Dr. Soós László
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8. AZ ÓZDI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A büntetőügyek kiosztását a járásbíróság elnöke (távollétében dr. Érsek Zsuzsanna)
végzi.

Az előre írásban szabályozott ügyeleti beosztás szerinti bíró intézi: 

 a nyomozási bíró hatáskörébe tartozó ügyek
 a bíróság elé állítások
 az ügyben eljáró bíró otthondolgozási kedvezménye vagy akadályoztatása esetén

az elfogatóparancs utáni bírói meghallgatások
 távoltartással kapcsolatos eljárások

Polgári ügyszakban az ügyek kiosztását a járásbíróság elnöke (távollétében dr.
Törökné dr. Cseley Zsuzsanna) végzi az ügycsoportokra figyelemmel, az érkezés
sorrendjében.

A polgári ügyszakos bírák heti ügyeleti beosztás szerint ellátják a hozzátartozók közötti
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról rendelkező 2009. évi LXXII. törvény 
meghatározott feladatokat.

Büntető ügyszak:

A büntető ügyszakban ítélkező bírák jelen ügyelosztási rend 2/A. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügytárgyú ügyekben az alábbiak szerint
járnak el:

Büntető-szabálysértési ügyszakban ítélkező bírák:

3. tanács: dr. Pallagi István
Németh Zsuzsanna tisztviselő
tárgyalási napok: csütörtök
tárgyalóterem: IV.
Ügycsoportjai:

 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,13.,14.,15.,18.,21.
 szabálysértési ügyek,
 nyomozási bíró hatáskörébe tartozó ügyek.

Helyettese: dr. Hlavács Imre
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6. tanács: dr. Érsek Zsuzsanna
Jakabné Fabulya Judit tisztviselő
Tankóné Rabóczki Andrea írnok
tárgyalási napok: kedd-szerda
tárgyalóterem: V.
Ügycsoportjai:

 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,13.,14.,15.,18.,21.
 szabálysértési ügyek,
 nyomozási bíró hatáskörébe tartozó ügyek.

Helyettese: Vargáné dr. Lászlóffy Eszter

7. tanács: dr. Hlavács Imre
Tengelyné Szabján Ágnes tisztviselő
Harsányiné Kecskés Nikoletta tisztviselő
tárgyalási napok: hétfő-szerda
tárgyalóterem: IV.
Ügycsoportjai:

 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,13.,14.,15.,18.,21.
 szabálysértési ügyek,
 nyomozási bíró hatáskörébe tartozó ügyek.

Helyettese: dr. Pallagi István

11. tanács: Vargáné dr. Lászlóffy Eszter
Barta Gáborné tisztviselő
Magos Lászlóné tisztviselő
tárgyalási napok: hétfő-kedd
tárgyalóterem: I.
Ügycsoportjai:

 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,13.,14.,15.,18.,21.
 szabálysértési ügyek,
 nyomozási bíró hatáskörébe tartozó ügyek.

Helyettese: dr. Érsek Zsuzsanna

Polgári ügyszak:

A civilisztikai ügyszakban ítélkező bírák jelen ügyelosztási rend 2/B. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügyminőségű ügyekben az alábbiak 
szerint járnak el:
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Polgári ügyszakban ítélkező bírák:

1. tanács: Deményiné dr. Iván Andrea
Oláh Erika tisztviselő
tárgyalási napok: szerda-csütörtök
tárgyalóterem: III.
Ügycsoportjai:

 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.
Helyettese: dr. Törökné dr. Cseley Zsuzsanna

4. tanács: dr. Szrogh Csaba (kirendeléssel 2015. február 15-től)
Lukács Miklósné tisztviselő
tárgyalási napok: hétfő 
tárgyalóterem: V.
Ügycsoportjai:

 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.
Helyettese: dr. Molnár Gábor

5. tanács: dr. Molnár Gábor
Hajdu-Benkő Andrea tisztviselő 
tárgyalási napok: szerda-csütörtök
tárgyalóterem: II.
Ügycsoportjai:

 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,11.,12.
 A végrehajtási ügyintézők tevékenységének felügyeletére kijelölt 

végrehajtási bíró.
Helyettese: dr. Szrogh Csaba

8. tanács: dr. Törökné dr. Cseley Zsuzsanna
Szegediné Tóth Katalin tisztviselő
tárgyalási napok: kedd-szerda
tárgyalóterem: VI.
Ügycsoportjai:

 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.
Helyettese: Deményiné dr.Iván Andrea
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Bírósági titkárok beosztása:

20. tanács: dr. Szabó Bernadett bírósági titkár
Csunderlikné Czeber Tünde tisztviselő
Ügycsoportja:

 polgári nem peres ügyek,
 titkári hatáskörbe tartozó végrehajtási ügyek,
 büntető ügyek közül a személyes meghallgatásra kitűzhető valamennyi 

magánvádas büntetőügy, az elkobzás,
 elzárással is sújtható szabálysértések és szabálysértési pénzbírságok elzárásra

történő átváltoztatásának tárgyalása, szabálysértési hatóság határozata ellen 
bejelentett kifogások elbírálását követően szabálysértések tárgyalása, egyéb 
szabálysértési ügyek,

 bírósági közvetítői feladatok ellátása.
Helyettese: dr. Fekete Máté bírósági titkár

21. tanács: dr. Fekete Máté bírósági titkár
(kirendeléssel 2015. november 2 – 2016. október 31.)
Kóczián Tamásné tisztviselő
Ügycsoportja:

 polgári nem peres ügyek,
 titkári hatáskörbe tartozó végrehajtási ügyek,
 büntető ügyek közül a személyes meghallgatásra kitűzhető valamennyi 

magánvádas büntetőügy, az elkobzás,
 elzárással is sújtható szabálysértések és szabálysértési pénzbírságok elzárásra

történő átváltoztatásának tárgyalása, szabálysértési hatóság határozata ellen 
bejelentett kifogások elbírálását követően szabálysértések tárgyalása, egyéb 
szabálysértési ügyek,

Helyettese: dr. Szabó Bernadett bírósági titkár

Bírósági ügyintéző beosztása: 

Barta Edina Tímea bírósági ügyintéző:  
Valamennyi büntető ügyszakban ítélkező tanács mellé beosztva végzi az 56/2008. (III. 
26.) Korm. rendelet alapján a bírósági ügyintéző által büntető ügyszakban ellátható 
feladatokat, illetőleg vezeti a KEKKH nyilvántartást és a Hermon körözési nyilvántartási 
rendszert.
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9. A SÁTORALJAÚJHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A Sátoraljaújhelyi Járásbíróságon szolgálatot teljesítő bírák és tárgyalási napok: 

Büntető ügyszak:

A büntető ügyszakban ítélkező bírák jelen ügyelosztási rend 2/A. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügytárgyú ügyekben az alábbiak szerint
járnak el.

1. tanács: dr. Szathmáry Béla bíró hétfő, kedd fsz.11.
Jegyző: Tomori Attiláné bírósági ügyintéző  

 ügycsoportjai: valamennyi, a járásbíróság hatáskörébe utalt büntető ügy,  
ügytárgy szerint feltüntetve.

2. tanács: dr. Eperjesi Teréz bíró szerda – péntek fsz.11.
Jegyző: Danyi Mártonné tisztviselő  

 ügycsoportjai: valamennyi, a járásbíróság hatáskörébe utalt büntető ügy,  
ügytárgy szerint feltüntetve.

10. tanács: dr. Virág Sándor bíró  hétfő, szerda   fsz.12. 
Jegyző: Greskó Tamásné tisztviselő  

 ügycsoportjai: valamennyi, a járásbíróság hatáskörébe utalt büntető ügy,  
ügytárgy szerint feltüntetve.

Nyomozási (Bny) bíró:

Dr. Szathmáry Béla bíró
Dr. Eperjesi Teréz bíró,
Dr. Virág Sándor bíró,

Helyettesítés:

1. tanács akadályoztatása esetén 2. és 10. tanács
2. tanács akadályoztatása esetén 1. és 10. tanács
10. tanács akadályoztatása esetén 2. és 1. tanács
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Fiatalkorúak (Fk) ügyeit intéző bíró: 

Dr. Eperjesi Teréz bíró,
Dr. Virág Sándor bíró

Helyettesítés:

2. tanács akadályoztatása esetén 10. tanács
10. tanács akadályoztatása esetén 2. tanács

Előállításos ügyek:  

Dr. Szathmáry Béla bíró február, május, szeptember
és december hónapokban

Dr. Eperjesi Teréz bíró március, június és október
hónapokban

Dr. Virág Sándor bíró április, július 1-14,
augusztus 21-31 és
november hónapokban

Magánvádas büntető ügyekben a perenkívüli meghallgatást intézi: 

Az erre kijelölt dr. Kazsimérszki Lívia titkár
Jegyző: Szinai Bianka tisztviselő  

Szabálysértési ügyek:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján bírósági hatáskörbe tartozó ügyekben, 
kijelölt bírósági titkárok:

Dr. Kazsimérszki Lívia 3. tanács kedd – szerda fsz. 6.
peres és perenkívüli ügyek

 jegyző: Szinai Bianka tisztviselő  

Dr. Tóth Zsófia Judit 8. tanács hétfő fsz. 11.
csak peres ügyek

 jegyző: Pápainé Bányácski Anita írnok  
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Szignálási rend: mind a peres, mind a nemperes ügyekből az elsőt dr. Tóth Zsófia Judit, 
a másodikat dr. Kazsimérszki Lívia, a harmadikat dr. Tóth Zsófia Judit, a negyediket dr.
Kazsimérszki Lívia titkár (és így tovább) kapja.

Helyettesítés:

3. tanács akadályoztatása esetén 8. tanács
8. tanács akadályoztatása esetén 3. tanács

Polgári ügyszak:

A civilisztikai ügyszakban ítélkező bírák jelen ügyelosztási rend 2/B. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügyminőségű ügyekben az alábbiak 
szerint járnak el:

4. tanács: dr. Perényi László bíró
csütörtök fsz.6.
ügycsoportok: valamennyi járásbírósági hatáskörbe utalt polgári peres ügy
 jegyző: Derla Bernadett tisztviselő  

5. tanács: dr. Angyal Ernő bíró 
kedd - csütörtök fsz.12.
ügycsoportok:valamennyi járásbírósági hatáskörbe utalt polgári peres ügy
jegyző: Sprencz Angéla tisztviselő  

6. tanács: dr. Nagy Kornélia bíró
  páratlan hét: hétfő - szerda  fsz.10. 

páros hét: kedd - csütörtök fsz.10.
ügycsoportok: valamennyi járásbírósági hatáskörbe utalt polgári peres ügy
jegyző: Juszkó Lászlóné tisztviselő 

7. tanács: dr. Kolossay Éva bíró
páros hét: hétfő – szerda fsz. 10.  
páratlan hét: kedd – csütörtök fsz. 10.
ügycsoportok: valamennyi járásbírósági hatáskörbe utalt polgári peres ügy
jegyző: Harbulya Tiborné tisztviselő  
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Helyettesítés:

4. tanács akadályoztatása esetén: 5.,6.,7. tanács
5. tanács akadályoztatása esetén: 6.,7.,4. tanács
6. tanács akadályoztatása esetén: 7.,5.,4. tanács
7. tanács akadályoztatása esetén: 4.,5.,6. tanács

Az ügyelosztás rendje a polgári peres illetve a büntető peres és nemperes ügyek 
tekintetében: a fenti ügycsoportok szerint – automatikusan, a tanácsok számozásának
sorrendjében – az arányos munkateher megtartása mellett történik.

A polgári peren kívüli ügyekből a távoltartási ügyeket, és a pszichiátriai ügyeket a nyári
és téli törvénykezési szünetben évenként előre meghatározott sorrendben dr. Perényi 
László, dr. Angyal Ernő, dr. Nagy Kornélia és dr. Kolossay Éva bírók, egyébként a 
pszichiátriai ügyeket dr. Kazsimérszki Lívia titkár, az egyéb polgári peren kívüli ügyeket
dr. Tóth Zsófia Judit titkár, a végrehajtási ügyek közül a vh. ügyintéző hatáskörén kívüli, 
bírói intézkedést kívánó ügyekben minden év páratlan hónapjában dr. Kazsimérszki
Lívia, minden páros hónapban dr. Tóth Zsófia Judit titkár jár el.

Bírósági közvetítői tevékenység: 

Dr. Kazsimérszki Lívia kijelölt bírósági titkár

Ügyfélfogadás: péntek 08:00-12:00 I. emelet 5. szoba

Ingyenes ügyfélfogadási /panasznapi/ ügyintézés:

Minden pénteken 8-12 és 13-15 óráig,
tartja: Tomori Attiláné bírósági ügyintéző  

A polgári és büntető peres ügyek, továbbá a büntető nemperes ügyek bírák közötti 
kiosztását az elnök végzi. A tárgyalásmentes időszakban az ügyelosztást az ügyeletet 
ellátó bírósági vezető végzi valamennyi előbbi ügyszakban.

Az ügy kiosztására jogosult bírósági vezető a hatályos ügyelosztási rend alapján 
legkésőbb az irat bemutatását követő munkanapon kijelöli az ügyet tárgyaló bírót. Az 
egyesíthető ügyek mindegyikében ugyanazt a tanácsot (bírót) kell kijelölni. Az eljáró 
tanács (bíró) kijelölése után az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodának.
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A közzétett ügyelosztási rendtől kizárólag az eljárási törvényekben szabályozott 
esetekben vagy a bíróság működését érintő fontos okból lehet eltérni.  

A fentiek szerinti eltérésre adhat okot különösen ha az ügy soronkívüliséggel érintett,
továbbá kiemelt jelentőségű, nagy munkaigényességű ügy, vagy a törvénykezési szünet 
tartama alatti ügyintézéssel vagy munkaszüneti napokra tervezett készenléttel vagy
ügyelettel érintett.

A kijelölést, a kijelölés módosítását és annak időpontját az ügy iratborítékán az 
ügyelosztásra jogosult bírósági vezető aláírásával együtt feltünteti. 

Az ügy soron kívüli intézése alapulhat jogszabály rendelkezésén, az OBT határozatán
és a bíróság elnökének írásban elrendelt, az ügy iratborítékán feltüntetett
rendelkezésén.

A kiosztási rend alapját a bírósági ügyszám, az ügy tárgya és az éves ügybeosztás
képezi. A vezető az ügyelosztás, valamint a helyettesítő kijelölése során figyelembe veszi 
az ügyek jelentőségét, munkaigényességét, az ügyérkezés statisztikai adatait és az 
arányos munkateher biztosításának követelményét.

Negyedévente megtörténik a munkateher mérése, a munkateher kiegyenlítésének,
illetve az ügyelosztási rend módosításának céljából.
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10. A SZERENCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A peres ügyek bírák közötti kiosztása vezetői intézkedéssel történik, mind polgári, 
mind büntető ügyszakban a járásbíróság elnöke végzi az ügyelosztási rend figyelembe 
vételével (távollétében a járásbíróság elnökét a helyettesítéssel megbízott bíró
helyettesíti). A tárgyalásmentes időszakban az ügyelosztást a járásbíróság elnöke végzi.

A járásbíróság elnöke a hatályos ügyelosztási rend alapján az irat bemutatását követő 
munkanapon kijelöli az ügyet tárgyaló bírót. Az egyesíthető ügyek mindegyikében 
ugyanazt a tanácsot (bírót) kell kijelölni. Az eljáró tanács (bíró) kijelölése után az iratot
nyomban vissza kell juttatni az irodának.

A kijelölést, a kijelölés módosítását és annak időpontját az ügy iratborítékán a 
járásbíróság elnöke aláírásával együtt feltünteti.

Az ügy soron kívüli intézése esetén - az arányos munkateher megvalósítása
érdekében - a szabályozott kijelöléstől el lehet térni.  

Az ügy soron kívüli intézése alapulhat jogszabály rendelkezésén, az OBT határozatán
és a bíróság elnökének írásban elrendelt, az ügy iratborítékán feltüntetett
rendelkezésén.

A kiosztási rend alapját a bírósági ügyszám, az ügy tárgya és az éves ügybeosztás
képezi. A járásbíróság elnöke az ügyelosztás, valamint a helyettesítő kijelölése során 
figyelembe veszi az ügyek jelentőségét, munkaigényességét, az ügyérkezés statisztikai 
adatait és az arányos munkateher biztosításának követelményét.

A kiosztási rendtől eltérni az alábbi kivételektől eltekintve nem lehet. Kivételesen 
indokolt esetben a járásbíróság elnöke az ügyet másik bírónak oszthatja át. Erre
elsősorban kizárás, a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, a tartós távolléte, az ügy 
jellegére is figyelemmel távolléte, az egyenletes munkateher biztosítása, vagy az
ügyhátralék feldolgozása esetén, az érintett bíró megfelelő tájékoztatása mellett 
kerülhet sor.

Ha az egyesítendő ügyek elintézésére eredetileg nem ugyanazt a bírót jelölték ki, az 
együttes elbírálást a kijelölés módosításával kell biztosítani.
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A bírák ügyszak szerinti beosztása :

B ü n t e t ő     p e r e s      ü g y s z a k :

A büntető ügyszakban ítélkező bírák jelen ügyelosztási rend 2/A. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügytárgyú ügyekben az alábbiak szerint
járnak el:

Büntető ügyszakban ítélkező bírák (minden tanács magánvádas, közvádas ügyben,
valamint vádemelés előtti kényszerintézkedésekben is eljár, az 5. sz. tanács 
szabálysértési ügyekben is eljár):

5. sz. tanács Dr. Török Róbert elnök
Sagáth Istvánné tisztviselő 
tárgyalási napok: kedd
tárgyalóterem: fszt.4.

Helyettesítése: 9., 10. tanács

9. sz. tanács Droftiné dr. Szabó Julianna
                    Gulyás Jánosné tisztviselő  

tárgyalási napok: szerda, péntek
tárgyalóterem: fszt. 4.

Helyettesítése: 10., 5. tanács

10. sz. tanács Dr. Pocsai Tamás
Eperjesiné Tóth Erika tisztviselő

    tárgyalási napok: hétfő; szerda 
tárgyalóterem: fszt. 2.

Helyettesítése: 9., 5. tanács

P o l g á r i p e r e s ü g y s z a k :

A civilisztikai ügyszakban ítélkező bírák jelen ügyelosztási rend 2/B. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügyminőségű ügyekben az alábbiak 
szerint járnak el:
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Polgári ügyszakban ítélkező bírák (minden tanács családjogi, tulajdoni, kötelmi,
személyállapoti és gazdasági perben is eljár):

1. sz. tanács Mérészné dr. Rák Viktória bíró
                    Szabó Ildikó tisztviselő 

tárgyalási napok: kedd, csütörtök
tárgyalóterem: fszt.3. és könyvtár

Helyettesítése: 2., 3., 13. tanács

2. sz. tanács Dr. Krajnyák István bíró
                    Kiss Attiláné tisztviselő  

tárgyalási napok: kedd, csütörtök
tárgyalóterem: fszt.1. és fszt.3.

Helyettesítése: 1.,3., 13. tanács

3. sz. tanács Dr. Túróczy Lajos bíró
                    Galyas Zoltánné tisztviselő  

tárgyalási napok: kedd, csütörtök
tárgyalóterem: fszt.2.

Helyettesítése: 1.,2.,13. tanács

7. sz. tanács: dr. Marcinkó Eszter bíró: tartós távollét

13. sz. tanács: Dr. Kolláthné dr. Boros Gabriella bíró
közvetítői eljárásra is kijelölt bíró 

     Fancsalszki Szilvia tisztviselő 
tárgyalási napok: kedd, csütörtök
tárgyalóterem: könyvtár és fszt. 4.

helyettesítése: 1., 2., 3. tanács

Végrehajtás:

8. sz. tanács dr. Baratiné dr. Boda Gréta bírósági titkár
Zilahi Ivett írnok
tárgyalási napok: péntek
tárgyalóterem: fszt. 1.

Pajgerné Muróczki Beáta bírósági ügyintéző 
A kezelőiroda vezetését látja el, a bíróság elnökének rendelkezése alapján esetenként a 
Szerencsi Járásbíróság polgári ügyszakos bírái mellett, az adott bíró irányításával és
ellenőrzésével a Miskolci Törvényszék Elnöke által részére kiadott munkaköri leírásban 
meghatározott tevékenységet végez.
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Lengyelné Nyusti Éva végrehajtási ügyintéző 
A végrehajtási ügyintéző hatáskörébe utalt ügyeket intézi, az általa hozott határozatokat 
saját maga írja le és adja ki, továbbá a kezelőiroda vezetőjének munkáját segíti, 
távolléte esetén helyettesíti.

A Szerencsi Járásbíróságon a panasznapot a Miskolci Járásbíróságról kirendelt
fogalmazók tartják Gazdusné dr. Fekete Georgina fogalmazó tartós távolléte miatt.

Az ügyelosztási rendtől az eljárási törvényekben szabályozott esetekben, vagy a bíróság 
működését érintő fontos okból lehet eltérni.  
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11. A SZIKSZÓI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Büntető ügyszak

A büntető ügyszakban ítélkező bíró jelen ügyelosztási rend 2/A. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügytárgyú ügyekben az alábbiak szerint
jár el:

3.tanács: dr. Varga Zsolt bíró, egyben a Szikszói Járásbíróság elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Iván Gyuláné tisztviselő  

   Tárgyalási rend: hétfő, csütörtök 
Tárgyalóterem: fszt. 2.

Szabálysértési ügyszak

dr. Molnár Erzsébet titkár
Tárgyalási rend: szerda - földszint 3. tárgyalóterem

 Leíró: Burek Adrienn tisztviselő. 

A civilisztikai ügyszakban ítélkező bíró jelen ügyelosztási rend 2/B. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügyminőségű ügyekben jár el.  

Polgári ügyszak

dr. Ivánné dr. Tóth Szilvia Marianna bíró; 6. tanács
Tárgyalási rend: kedd, csütörtök - földszint 3. tárgyalóterem

 Leíró: Kállai Sándorné tisztviselő. 

Polgári peren kívüli és végrehajtási ügyszak
dr. Molnár Erzsébet titkár

 Leíró: Burek Adrienn tisztviselő. 

A büntető és a polgári bíró helyettesítéséről távolléte esetén a Miskolci Törvényszék 
Elnöke intézkedik, míg a szabálysértési ügyszakot ellátó titkár helyettesítéséről a 
járásbíróság elnöke gondoskodik.
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A jegyzőkönyvvezető és írnok helyettesítéséről a bíróság elnöke gondoskodik úgy, hogy 
egymást ügyszaktól függetlenül helyettesítik.

Az ügyek elosztására a járásbíróság elnöke jogosult.

Tekintettel arra, hogy valamennyi ügyelosztási rendben megjelölt ügyszak tekintetében
az érdemi ügyintézést egy személy végzi, így az adott ügyszakban érkező valamennyi 
ügy az ügyszak ügyintézője részére kerül kiosztásra. 
Amennyiben a folyamatban lévő ügyek mennyisége indokolja a járásbíróság elnöke a 
Miskolci Törvényszék elnöke felé jelzéssel él további ügyintézést végző személyek 
biztosítása érdekében.

A bíró és a bírósági titkár tartós, előreláthatóan legalább 3 havi – a civil szervezetek 
nyilvántartásával, gyermekek tartásával, szülői felügyeleti joggal kapcsolatos, 
cégügyeket intéző, végrehajtási és szabálysértési ügyekkel foglalkozó bírák vagy bírósági 
titkárok esetében, 30 napot meghaladó – távolléte esetén a rá kiosztott ügyekben a
szükséges intézkedések megtételéről a bíróság elnökének ( az ügyek kiosztására 
jogosult más igazgatási intézkedésre jogosultnak ) azonnal intézkednie kell.

Ha a bíró, bírósági titkár a tárgyalási napján előreláthatóan, bármilyen okból nem tud 
megjelenni a szolgálati helyén, a bíró, bírósági titkár köteles a tárgyalásra kitűzött 
ügyekben a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni, és a távollétéről az 
igazgatási intézkedésre jogosult vezetőjét tájékoztatni.  
Ha a bíró, bírósági titkár a tárgyalási napján előre nem láthatóan nem jelnik meg a 
szolgálati helyén, az igazgatási intézkedésre jogosult vezető – lehetőleg az érintett 
bíróval, bírósági titkárral egyeztetve – előmozdítja a szükséges érdemi intézkedések 
megtételét. Ebben az esetben az igazgatási intézkedésre jogosult vezető az ügyelosztási 
rend figyelembevételével intézkedik az ügy átosztásáról, vagy a tárgyalás elhalsztásáról,
vagy más bíró, bírósági titkár kijelölésével a szükséges érdemi intézkedések megtételéről 
vagy az új tárgyalás soron kívüli kitűzéséről. 

A bíróság elnöke az igazgatása alá tartozó szervezeti egységek közötti arányos
munkateher elosztása érdekében haladéktalanul intézkedik az álláshelyek
átcsoportosításáról vagy e vonatkozásban előterjesztést tesz. A saját hatáskörben 
történő átcsoportosításról, valamint a kirendelésről haladéktalanul értesíti az érintett 
bírói vagy igazságügyi alkalmazotti álláhely tekintetében a kinevezési jogkör gyakorlóját.

Az ügyelosztási rendtől a Polgári Perrendtartásban szabályozott esetekben, illetőleg 
igazgatási úton, a bíróság működését érintő fontos okból lehet eltérni. 
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12. A TISZAÚJVÁROSI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A büntető ügyszakban ítélkező bírák jelen ügyelosztási rend 2/A. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügytárgyú ügyekben az alábbiak szerint
járnak el:
Valamennyi eljáró tanács (beleértve a kirendelt bírákat is) az ügycsoportok alá vont
ügyeket egyaránt tárgyalja, ügyspecializálódás nincs.

Ennek megfelelően a szignálásra jogosult vezető valamennyi ügycsoportban érintett 
ügyet minden bíróra egyaránt szignál.

Büntető ügyszakban ítélkező bírák:

4. tanács dr. Adámy Tibor
 jegyzője:Pintér Zita tisztviselő  
 tárgyalási napok: hétfő, szerda 

tárgyalóterem: 17. sz.
(eseti jelleggel az emeleti könyvtár helyiség is)

8. tanács dr. Kiss Judit
 jegyzője:Iván Szabina tisztviselő

tárgyalási napok: hétfő, szerda 
tárgyalóterem: 16. sz.

1. tanács dr. Elek Gabriella Lídia
/2016. április hó 1. napjától áthelyezéssel/

 jegyzője:Alexáné Kapitány Erika tisztviselő 
tárgyalási napok: hétfő, szerda,  
tárgyalóterem: 33. sz.

Megjegyzés: Előreláthatóan 2016. május hónap 31. napjáig terjedően a két kirendelt 
bíró tárgyalási napjára figyelemmel a bírónő szerdai tárgyalási napja helyett 
ideiglenesen pénteki napokon tárgyal. /mindez a két kirendelt bíró kirendelésének
megszűntével okafogyottá válik.)  

2. tanács dr. Gál Csaba (kirendeléssel a
Miskolci Járásbíróságról
2015.11.15-2016.06.30-ig)

 jegyzője:Szigeti Judit írnok 
tárgyalási nap: szerda
tárgyalóterem: 33. sz.
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9. tanács dr. Pálmai Szabolcs (kirendeléssel a
Miskolci Járásbíróságról
2015.11.15-2016.06.30-ig)

 jegyzője:Rádai Ibolya Tünde tisztviselő 
tárgyalási nap: szerda
tárgyalóterem: 33. sz.

7. tanács dr. Kovács Kármen bírósági titkár
kirendeléssel 2016. május hó 2. napjától

 jegyzője:Szabó Ágnes írnok 
tárgyalási nap: péntek
tárgyalóterem: 16. sz.

A büntető bírák a büntető ügyek intézése mellett – a kialakított ügyeleti rendben – 
ellátják a bíróság elé állításos ügyek intézését is. Jelenleg a büntető bírák már 
szabálysértési ügyeket egyáltalán nem intéznek.

A nyomozási bíró hatáskörébe tartozó ügyek dr. Elek Gabriella Lídia, dr. Kiss Judit
bírónőkhöz, továbbá dr. Adámy Tibor bíró úrhoz tartoznak, akik akadályoztatásuk esetén 
egymást helyettesítik.

Dr. Kovács Kármen kirendelt bírósági titkárhoz kerül a végrehajtási és perenkívüli
ügyszakban induló ügyek intézése.

dr. Kovács Kármen kirendelt bírósági titkárhoz kerül valamennyi a tárgyalás kitűzésére 
utalt elzárással is sújtható szabálysértéses ügyek, valamint a tárgyalási tevékenységet
nem igénylő, úgynevezett elzárásra való átváltoztatást képező szabálysértési ügyek is. 
Emellett nevezett ellátja a magánvádas büntető ügyekben személyes meghallgatást 
igénylő eljárási tevékenységet és az ezekkel jelentkező zömében kurrenciális ügyintézést 
is.

Nevezett az egyes eljárások során jelentkező és tárgyalótermi tevékenységet igénylő 
eljárásokat (ülés megtartása, meghallgatások) rendszerint keddi, illetőleg pénteki 
napokon látja el a földszint 16. számú tárgyalóteremben.

A 2015. év november hó 15. napjától 2016. év június hó 30. napjáig terjedően kirendelt 
két miskolci szolgálati hellyel rendelkező büntető bíró heti 1-1 nap (havi 4 nap) 
tárgyalási tevékenységet lát el.

A büntető bírák akadályoztatása esetén egymást helyettesítik.  
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Polgári ügyszakban ítélkező bírák:

A civilisztikai ügyszakban ítélkező bírák jelen ügyelosztási rend 2/B. pontjában 
meghatározott ügyelosztási csoportokba sorolt ügyminőségű ügyekben az alábbiak 
szerint járnak el:
Valamennyi eljáró tanács (beleértve a kirendelt bírót is) az ügycsoportok alá vont
ügyeket egyaránt tárgyalja.

3. tanács dr. Steininger Imola
     jegyzője:Hegedűs-Manzák Tímea tisztviselő

tárgyalási napok: kedd, csütörtök
tárgyalóterem: 17. sz.

5. tanács dr. Sajgál Anita
     jegyzője:Szincsák Krisztina tisztviselő

tárgyalási napok: kedd, csütörtök
tárgyalóterem: 33. sz.

11. tanács dr. Vigh Attila kirendeléssel
(2016. december 31. napjáig)

     jegyzője:Gálné Madarassy Éva Rita tisztviselő  
tárgyalási napok: csütörtök
tárgyalóterem: 16. sz.

2016. év április hó 14. napjáig történő kirendeléssel dr. Molnár András  bírósági titkár 
látja el a polgári nemperes és végrehajtási ügyek intézésével kapcsolatos valamennyi
teendőt (érdemi és kurrenciális ügyintézés gyanánt).  

A Tiszaújvárosi Járásbíróságra kinevezést nyert polgári ügyszakos bírónők 
akadályoztatása esetén egymást helyettesítik, e mellett nevezettek a kialakított ügyeleti
rendben látják el az úgynevezett távoltartásos ügyek intézését.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a közvetítői feladatokat ellátó bíró a Tiszaújvárosi 
Járásbíróságon civilisztikai ügyszakban szolgálatot teljesítő bírák közül kijelölésre nem 
került.

Az 56/2008. (III.26.) Korm. rendelet alapján a járásbíróság különböző ügyszakaiban 
bírósági ügyintéző által ellátható egyes feladatok ellátása az alábbi beosztás szerint 
alakul:
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Büntető ügyszakban: 
Arnóczky Magdolna (fsz.8. számú iroda)
Dr.Adámy Tibor, dr. Kiss Judit bírákhoz beosztva

Polgári ügyszakban:
Arnóczky Magdolna (fsz.8. számú iroda)
Dr.Sajgál Anita, dr. Steininger Imola bírákhoz beosztva

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítása a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról rendelkezései a bírósági szervezet működésének 
elsődleges céljai között az ítélkezési és igazgatási munka átláthatóságának, 
kiszámíthatóságának és ellenőrzöttségének elvárását határozza meg.  

A 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 8. § (1) bekezdése 
rendelkezése szerint senki sem vonható el törvényes bírájától.
A (2) bekezdés alapján a törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre megállapított 
ügyelosztási rend alapján kijelölt bíró.

A törvény 9. § (1) bekezdése alapján az ügyelosztási rendet – a bírói tanács és a
kollégiumok véleményének ismeretében – a bíróság elnöke határozza meg, legkésőbb a 
tárgyévet megelőző év december 10. napjáig. Az ügyelosztási rend a tárgyévben 
szolgálati érdekből vagy a bíróság működését érintő fontos okból módosítható.  

A (2) bekezdés értelmében ha a bírót a bíróságra az ügyelosztási rend meghatározását
követően rendelik ki, az ügyelosztási rendet ennek megfelelően ki kell egészíteni.  

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítása a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról  V. Fejezet 6. Ügyelosztási rend 115. § (1) 
bekezdésének d./ pontja szerint az ügyelosztási rendben meg kell határozni, hogy
milyen időszakonként kell megvizsgálni a kiosztásnak a bírák, a bírósági titkárok, a 
bírósági ügyintézők közötti munkateher jelentős eltérését eredményező hatását 
(munkateher kiegyenlítésének elve), továbbá az ügyelosztási rend módosításának
feltételeit.

Mindezek alapján a Miskolci Törvényszék elnöke a Miskolci Törvényszék Kollégiumai, a
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a megye járásbíróságai vonatkozásában
a munkateher arányos elosztásának ellenőrzését a 2016.El.II.B.30. szám alatti, elnöki 
intézkedésével szabályozza.



- 121 -

Az ügyelosztási rend módosulásáról az igazgatási vezetők a Miskolci Törvényszék elnöke 
részére minden hó 10. napjáig teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket.

Miskolc, 2016. június 6. napján

dr. Sisák Péter
a törvényszék elnöke


