
A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK ÜGYELOSZTÁSI RENDJE
2017. január 1. - december 31.

1. Alapadatok

1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban: Bszi.) 9. §
(1)  bekezdése szerint  az  ügyelosztási  rendet  -  a  bírói  tanács  és  a  kollégiumok véleményének
ismeretében - a bíróság elnöke határozza meg, legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 10.
napjáig. A bíróságok ügyelosztási rendjének szabályai betartásával a bírósági vezetők a Bszi.8. és
9. §-aiban foglalt törvényi kötelezettségeiket teljesítik. 

1.2. Utalás a figyelembe vett alapelvekre [Ig.szab. 115.§ (1) bek.]
A Törvényszék ügyelosztási rendje a Bszi. 9.§ (1) bekezdése alapján – figyelemmel  a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás 115.§ (1) bekezdésében
meghatározott elvekre – a bírói tanács és a kollégiumok véleményének ismeretében 2017. évre
vonatkozóan az alábbiak szerint kerül meghatározásra. 

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.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2015. (XI. 30.) utasítása 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  a  szakosodásból  (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.

A  törvényszék  és  bíróságai  ügyelosztási  rendje  során  az  Országos  Bírósági  Hivatal  elnökének
14.006/2013. szám alatti, a bírósági ügyek bírák közötti kiosztásával kapcsolatos elveit figyelembe
vettük. 

2. Jogszabályi háttér

2.1. A törvényes bíróhoz való jog 
Törvényi rendelkezés alapján senki sem vonható el törvényes bírájától. (Bszi.8.§ (1) bekezdés)

2.2. A törvény által rendelt bíró 
A törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróságon  működő,  előre  megállapított  ügyelosztási  rend  alapján  kijelölt  bíró.  (Bszi.8.§  (2)
bekezdés)

2.3. Mi található az ügyelosztási rendben?
Az ügyelosztási rend tartalmazza, hogy az adott bíróságon milyen összetételű és számú tanácsok
működnek,  a  bírák,  a  tanácsok  -  ideértve  a  kirendeléssel  foglalkoztatott  bírákat  is  -  és  a
törvényben  meghatározott  ügyben  az  egyesbíró  hatáskörében  eljáró  bírósági  titkárok  melyik
ügycsoportba  tartozó  ügyeket  intézik,  akadályoztatásuk  esetén  ki  jár  el  helyettük,  az  ügyek
elosztására  melyik  bírósági  vezető  jogosult,  továbbá,  hogy  az  ügyek  elosztása  milyen  módon
történik. Az ügyelosztási rend a tárgyalási tevékenységet folytató bírósági vezetők által tárgyalt
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ügyek körét és az ezekre vonatkozó elosztási  módot is magában foglalja. Az ügyelosztási rend
rögzíti  mely  tanácsok,  bírák  járnak el  a  polgári  perrendtartásról  szóló  törvény  szerinti  kiemelt
jelentőségű perekben, továbbá a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban:
Be.) szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben. (Bszi.10.§ (1) bekezdés) 

2.3.1. Tanácsszám
Büntető ügyszakban másodfokon hat, első fokon nyolc tanács ítélkezik. Négy másodfokú tanács
mellé  bírósági  ügyintéző  került  beosztásra.  Büntetés-végrehajtási  ügyeket  három  bíró  és  egy
bírósági  titkár  intéz.  Civilisztikai  ügyszakban  három  másodfokú  és  öt  elsőfokú  tanács  jár  el.
Részleges kiosztással kettő, eseti jelleggel három bíró végzi a tevékenységét civilisztikai elsőfokú
ügyekben. Továbbá gazdasági elsőfokú perekben hat bíró jár el, csőd-felszámolási, adósság- és
vagyonrendezési  ügyeket  négy,  cég-  és  cégtörvényességi  ügyeket  öt  bíró  intéz.  Társadalmi
szervezetek bejegyzését három titkár végzi.

2.3.2. Tanácsok összetétele
A  fellebbviteli  tanácsok  három  hivatásos  bírából  állnak.  A  bíróság  büntető  ügyszakba  tartozó
elsőfokú ügyekben az eljárásjogi törvényben meghatározott esetben ülnökök közreműködésével jár
el. Egyéb esetekben egyesbíró jár el. 

2.3.3. Tanácsok, bírók, titkárok és vezetők által intézett ügycsoportok
A másodfokú tanácsok a járásbíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben meghozott ügydöntő és
nem ügydöntő határozatok felülbírálata során járnak el. Az elsőfokú bírák az eljárásjogi törvények
által a törvényszék elsőfokú hatáskörébe utalt ügyekben járnak el. A bírósági titkárok az eljárásjogi
törvényekben  meghatározott  keretek  között  társadalmi  szervezetek  bejegyzésével  kapcsolatos
ügyeket intéznek, törvényszéki végrehajtási, büntetés-végrehajtási ügyeket látnak el, ezen kívül
igazgatási  tevékenységet  végeznek.  A  bírósági  vezetők  a  beosztásuknak  megfelelő  tanács
referádájának megfelelő ügyeket intéznek.

2.3.4. Eljárás akadályoztatás esetén
Az ügyek 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.

Elsőfokú bíró helyettesítésére nincs lehetőség, esetében csak az ügy átosztásáról lehet szó. 

Ha a bíró, bírósági titkár a tárgyalási napján előre láthatóan, 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 jelenik meg a szolgálati
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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  elhalasztásáról  vagy  más  bíró,  bírósági  titkár  kijelölésével  a
szükséges érdemi intézkedések megtételéről vagy az új tárgyalás soron kívüli kitűzéséről. (6/2015.
(XI.30.) OBH utasítás 107.§ (1)-(2) bek.) 

Az akadályoztatás miatti tárgyalás-elmaradásról a bíró mellé beosztott igazságügyi alkalmazott ad a
felek számára tájékoztatást.

A törvényszék elnöke, illetve az ügyelosztásra jogosult más bírósági vezető az ügy intézésére másik
tanácsot (bírót) jelöl ki a kizárás, a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, a tartós távolléte, az
ügy jellegére is figyelemmel távolléte, az egyenletes munkateher biztosítása vagy az ügyhátralék
feldolgozása esetén.
Ha az egyesítendő ügyek elintézésére eredetileg nem ugyanazt a tanácsot (bírót) jelölték ki, az
együttes elbírálást a kijelölés módosításával kell biztosítani. (Büsz.32.§)

2.3.5. Ügyelosztásra jogosult bírósági vezető
Az ügyelosztásra a törvényszék elnöke, továbbá az általa meghatározott bírósági vezető jogosult.

2.3.6. Az ügyelosztás módja
A  vezetők  esetében  az  ügyek  elosztása  az  általános  szabályok  szerint  a  mellékletben
meghatározott  ügyek  vonatkozásában  történik,  a  vezetők  részére  biztosított  tárgyalási  nap
kedvezmény figyelembevételével csökkentett mértékben.

A tanácsok, az egyesbírók és a titkárok a referádájukba tartozó ügyeket az ügyelosztási módszerek
együttes alkalmazásának eredményeként kapják meg.

2.3.7. Kiemelt jelentőségű ügyekben/perekben eljárásra jogosultak
Kiemelt jelentőségű ügyekben/perekben az ezen ügyek intézésére kijelölt bíró és tanács jogosult
eljárni a mellékletben meghatározottak szerint.

3. Alapfogalmak

3.1. Ügyszak: az ügyelosztási rend szempontjából ügyszak a büntető és a civilisztikai ügyszak,
mely utóbbi magába foglalja a polgári,  gazdasági, közigazgatási és munkaügyi ügyszakot is. A
Törvényszéken az ügyszakokhoz igazodó kollégiumok működnek. 

3.2. Ügycsoport: a 14/2001 (VIII.1) IM rendelet (Büsz.) 2.§ 18. pontja szerint a bírósági ügyek
tárgyuk, valamint az alkalmazandó anyagi és eljárási szabályok azonossága, különbözősége vagy
specialitása szerinti csoportosítása.

3.3. Ügyminőség
A civilisztikai ügyszakban az ügyminőség az egyes ügyeknek az ügycsoporton belüli, elsősorban az
anyagi  és  eljárásjogi  törvényeken  (törvényi  tényállásokon)  alapuló  és  az  OBH  Elnöke  által
meghatározott,  a  statisztikai  adatszolgáltatás  és  a  munkateher  mérés  alapjául  szolgáló,
kódszámokkal ellátott megjelölése.

3.4. Ügytárgy
A büntető  ügyszakban  az  ügytárgy  az  egyes  ügyeknek  az  ügycsoporton  belüli,  elsősorban az
anyagi  és  eljárásjogi  törvényeken  (törvényi  tényállásokon)  alapuló  és  az  OBH  Elnöke  által
meghatározott,  a  statisztikai  adatszolgáltatás  és  a  munkateher  mérés  alapjául  szolgáló,
kódszámokkal ellátott megjelölése.
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3.5.  Ügybeosztás:  a  6/2015.  (XI.30.)  OBH  utasítás  114.§  (1)  bekezdése  értelmében  annak
meghatározása,  hogy  a  bírák,  bírósági  titkárok,  bírósági  ügyintézők  mely  ügycsoportokban
járhatnak el.

3.6.  Ügykiosztás: a  6/2015.  (XI.30.)  OBH  utasítás  114.§  (1)  bekezdése  értelmében  annak
meghatározása, hogy az ügyek kiosztása a bírák (tanácsok) által az ügybeosztás szerint tárgyalt
ügycsoportokon belül milyen szabályok szem előtt tartásával történik. 

3.7. Helyettesítés: a helyettesítés, mint a Bszi.10.§ (1) bekezdésének kötelező tartalmi eleme
kizárólag  a  fellebbviteli  tanácsok  vonatkozásában  a  tanács  valamely  tagjának  akadályoztatása
esetén  követendő  eljárás  leírása.  Ilyen  esetben  az  ügy  átosztására  nincs  szükség,  a  hiányzó
tanácstag pótlásáról kell gondoskodni.

3.8. Kirendelés
A törvényszék elnöke a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyek időszerű elbírálásának biztosítása
érdekében  a  Bjt.31.§  (1)  bekezdésében  írt  jogkörben  eljárva  a  Bjt.32.§  (2)  bekezdésében írt
célokból  -   a  bíróságok  közötti  ügyteher  egyenletes  elosztásának  biztosítása  vagy  szakmai
fejlődésének  elősegítése  érdekében  -  a  törvényszék  illetékességi  területén  működő
járásbíróságokról meghatározott időtartamra bírót rendel ki a törvényszékre. 

4. A bíróságon működő kollégiumok
A  törvényszéken  az  ügyszakokhoz  igazodó  kollégiumok  működnek,  így  büntető,  polgári-
közigazgatási-munkaügyi és gazdasági kollégium. 

4.1. Büntető Kollégium
A kollégium tanácsai a Be-ben és külön törvényben meghatározott, a Törvényszék hatáskörébe és
illetékességébe tartozó a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.)
OBH utasítás (Beisz.) 77.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ügycsoportba sorolt
(érkeztetett) büntető és szabálysértési ügyekben járnak el. 
 
4.2.  Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium
A kollégium tanácsai az egyes eljárási és anyagi jogszabályokban meghatározott, a Törvényszék
hatáskörébe és illetékességébe tartozó, a Beisz.  77.§ (1) bekezdés c), d) és e) pontjába  sorolt
polgári,  közigazgatási és munkaügyi ügyekben járnak el. 

4.3. Gazdasági Kollégium
A kollégium tanácsai az egyes eljárási és anyagi jogszabályokban meghatározott, a Törvényszék
hatáskörébe és illetékességébe tartozó,  a Beisz.  131.  és 142.§-ába  sorolt  gazdasági  ügyekben
járnak el. 

5. Ügyszakok szerinti ügykiosztás

5.1. Az ügykiosztásra jogosultak
Büntető ügyszakban az ügyek elosztását a törvényszék elnöke végzi. Ezen feladatát a büntető ügy-
szak kollégiumvezetőjére átruházza. A kollégiumvezető akadályoztatása esetén a törvényszék kollé-
giumvezető-helyettese, a kollégiumvezető-helyettes akadályoztatása esetén a törvényszék elnöke
által kijelölt törvényszéki tanácselnök végzi az ügyek kiosztását. Büntetés-végrehajtási ügyeket a
Bv. csoportvezető szignál.
Polgári, közigazgatási, munkaügyi, gazdasági ügyszakban az ügyek elosztását a törvényszék elnöke
végzi. Ezen feladatát a polgári ügyszak kollégiumvezetőjére átruházhatja. A kollégiumvezető aka-
dályoztatása esetén a törvényszék elnöke által kijelölt törvényszéki tanácselnök végzi az ügyek ki -
osztását.
A  csőd-  felszámolási  és  adósságrendezési,  vagyonrendezési,  társadalmi  szervezeteket  érintő
ügyeket a gazdasági kollégium vezetője szignálja.
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5.2. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak
A kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot az esetleges előzményi iratokkal felszerelve a
lajstromba történő bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon az irodavezető
bemutatja az ügyelosztásra jogosult vezetőnek. (Büsz.30. §)

5.3. Az automatikus ügykiosztás alkalmazott módszerének meghatározása [Büsz.29-
32.§, Ig.szab.116.§ (1) bek.]
Az ügyelosztást végző vezetők a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. IM rendelet 31. §. e.)
és f.) pontjában foglalt ügyelosztási módszert alkalmazzák.
Továbbá az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás V. fejezet 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.

5.4.  Több  ügyelosztási  módszer  együttes  alkalmazásával  kiosztandó  ügyek
kiosztásának szabályai
Az  eljáró  tanácsok,  bírák  és  titkárok  a  melléletben meghatározott  ügyekben  járnak  el,  az  ott
meghatározott ügyszakba tartozó és tárgyú ügyek intézése tartozik a feladatkörükbe. Részükre az
érkezés sorrendjében kerülnek kiosztásra az ügyek emelkedő tanácsszám sorrendjében. A havi
statisztikát alapul véve a szignáló vezető figyelemmel van az arányos munkateher biztosítására.
A törvényszék elnöke által kijelölt vezető félévente ellenőrzi a kiosztás tanácsok, bírák, titkárok
közötti munkateher jelentős eltérését eredményező hatását.

5.5. Az automatizmustól történő eltérés esetei

5.5.1. El lehet térni az automatizmustól az ügy perjogi sajátosságaihoz képest, ha
aa) egyesítés illetve együttes elbírálás ezt indokolja; ebben az esetben az ügyet arra kell kiosztani,
akinél a célszerűségi szempontok jelentkeznek.
ab) a nyomozási bíró határozata ellen bejelentett fellebbezések kapcsán a törvényszék másodfokán
indult ügyeket – tárgyalásmentes időszakot kivéve – a sorrendiségtől eltérve arra a másodfokú
tanácsra kell szignálni, amelyik a nyomozati szakban lévő ügyben a nyomozási bíró által meghozott
valamely határozatot korábban már felülbírálta. 
A törvényszék másodfokán az elsőfokú határozatok ellen bejelentett fellebbezések kapcsán indult
peres  és  nemperes  ügyekben  a  sorrendben  történő  szignálást  eredményezi,  ha  a  másodfokú
tanács tagjai az ügy elbírálásából kizártak – így pl. nyomozási bíró határozata ellen bejelentett
fellebbezést  bíráltak  el  a  büntetőeljárás  nyomozati  szakaszában.  Ezen  esetben  a  sorrendben
következő és a kizárással nem érintett tanácsra kerül szignálásra az ügy. 

5.5.2. El lehet térni az automatizmustól az egyenletes munkateher biztosítása végett
ba) az ügyhátralék feldolgozása indokolja; ebben az esetben az ügyeket az ügykiosztás technikája
szerint azok között kell kiosztani, akiket az ügyhátralék feldolgozására kijelöltek.

5.5.3. El lehet térni az automatizmustól az ítélkezés időszerűségének biztosítása végett, ha
ca) az ügy ítélkezési szünet alatt érkezik; ebben az esetben az ügykiosztás technikája szerint azok
között kell kiosztani, akik a szóban forgó időszakban ügyeletet teljesítenek,
cb)  az  ügy  a  bíró  tartós  távolléte  (30  napot  meghaladó)  alatt  érkezik;  ebben  az  esetben az
ügykiosztás technikája szerint azt azok között kell kiosztani akik annak elintézésére jogosultak.

5.6. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere
A büntető-kollégium vezetője által  vezetett tanács részére minden peres és nemperes 11. ügy
kerül  kiosztásra.  A  tanácsokban  tárgyaló  vezetők  részére  a  tanácsok  ügyelosztási  szabályai
alapulvételével kerülnek az ügy kiosztásra.
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5.7. Az ügykiosztás menete
Az ügyelosztásra jogosult  vezető az adott tanács, bíró, titkár referádájának figyelembevételével
osztja  ki  az  ügyeket  a  tanácsszámok  emelkedő  sorrendjében,  figyelemmel  az  egyenletes
munkateher biztosítására és az automatizmustól való eltérés lehetőségeire.

5.8. Az átosztás rendje

5.8.1. Az átosztás esetei
45 napot meghaladó tartós távolléte, illetve akadályoztatás esetén kerülhet sor átosztásra, továbbá
kivételesen a jogszabályban előírt feltételek fennállta esetén.

5.8.2. Eljárás ügy átosztásakor
Az ügy átosztásakor az ügyelosztás technikája szerint sorrendben következő kapja meg az ügyet,
több ügy esetén egyesével a sorrendiség betartásával.

5.9. A helyettesítés rendje
A helyettesítésre a Mellékletben meghatározottak szerint kerül sor az azonos ügyszakban dologzók
között.

5.10. Utalás a Mellékletre
A tanácsok, bírák, titkárok által intézhető ügyek körét a Melléklet tartalmazza.

Miskolc, 2016. december 15. napján 

dr. Répássy Árpád
  a Miskolci Törvényszék elnöke
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1/A. Melléklet:

Büntető ügyszakba beosztott bírák által intézett elsőfokú ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1- től

Tanács-
szám

Név Intézett ügycsoport

B. 4. dr. Czibrik Attila 
törvényszéki kollégiumvezető- 
helyettes

• Btk. XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egész-
ség 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  elbírálásá-
ban ítélkezési feladatokat lát el;

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

B. 5. Dr. Horváth Mária 
törvényszéki bíró 

• elbírálja mindazokat a bűncselekményeket,  ame-
lyeket a Be. 16. §-a a törvényszék első fokos hatás-
körébe utal;

• kiemelt jelentőségű ügyek;
• intézi a kényszerintézkedéses ügyeket;
• eseti  jelleggel a törvényszék másodfokú tanácsai

elé  tartozó  büntetőügyek  fellebbviteli  elbírálásá-
ban 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 (tárgyalásmentes időszakban kü-
lön kijelölés alapján).

B. 6. dr. Dósa Ágnes 
törvényszéki bíró 

• elbírálja  mindazokat  a  bűncselekményeket  ame-
lyeket a Be.16.§-a a törvényszék első fokos hatás-
körébe utal;

• kiemelt jelentőségű ügyek;
• 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  elbírálásá-
ban ítélkezési feladatokat lát el;

• intézi a törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó
nem peres büntető ügyeket (ezen belül kiemelten
a külföldi ítélet érvényének elismerésével kapcso-
latos ügyeket).

B. 8. dr. Péter Zoltán 
törvényszéki bíró 

• elbírálja  mindazokat  a  bűncselekményeket  ame-
lyeket a Be.16.§-a a törvényszék első fokos hatás-
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(2017. február 28. napjáig 
kirendelve az OBH-ba)

körébe utal;
• kiemelt jelentőségű ügyek;
• intézi a kényszerintézkedéses ügyeket;
• eseti  jelleggel a törvényszék másodfokú tanácsai

elé  tartozó  büntetőügyek  fellebbviteli  elbírálásá-
ban 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). 

B. 10. dr. Feledi Tamás 
törvényszéki bíró 

• elbírálja mindazokat a bűncselekményeket,  ame-
lyeket a Be.16.§-a a törvényszék első fokos hatás-
körébe utal;

• kiemelt jelentőségű ügyek;
• intézi a kényszerintézkedéses ügyeket;
• bv. bírói feladatokat is ellát (eseti jelleggel, külön

megbízás alapján)
• eseti  jelleggel a törvényszék másodfokú tanácsai

elé  tartozó  büntetőügyek  fellebbviteli  elbírálásá-
ban ítélkezési feladatokat lát el;

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

B. 11. dr. Horváth Dóra
törvényszéki bíró 

• elbírálja mindazokat a bűncselekményeket,  ame-
lyeket a Be.16.§-a a törvényszék első fokos hatás-
körébe utal;

• kiemelt jelentőségű ügyek;
• intézi a kényszerintézkedéses ügyeket;
• bv. bírói feladatokat is ellát (eseti jelleggel, külön

megbízás alapján)
• 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). 

B. 15. dr. Rémiás László
törvényszéki bíró 
büntetés-végrehajtási 
csoportvezető

• Btk. XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egész-
ség 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
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szóló értesítések, valamint a pénzbüntetés, közér-
dekű munka átváltoztatásáról szóló értesítések át-
vizsgálását, aláírását;

• büntetés-végrehajtási  bíró  hatáskörébe  tartozó
egyéb tevékenységet is végez.

Büntetés-végrehajtási ügyeket intéző bírák

Tanács-
szám

Név Intézett ügycsoport

1.Bv. dr. Rémiás László 
törvényszéki bíró
büntetés-végrehajtási 
csoportvezető 

intézi azon büntetés-végrehajtási ügyeket, amelyekben a bünte-
tés-végrehajtási bírónak a meghallgatást a Bv.tv. 50.§. (1) bekez-
dés e) pontjában írtakra tekintettel a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézetben vagy a Fiatalkorúak Regio-
nális Büntetés-végrehajtási Intézetében kell megtartani. 

6.Bv. dr. Szathmáry Béla 
járásbírósági bíró 

büntetés-végrehajtási bírói feladatok ellátására 2017. január 01.
napjától 2017. december 31. napjáig kijelölt járásbírósági bíró. 
Büntetés-végrehajtási bírói tevékenységet végez a Sátoraljaújhe-
lyi Fegyházra és Börtönre kiterjedő hatállyal intézi azon bünte-
tés-végrehajtási ügyeket, amelyekben a büntetés-végrehajtási bí-
rónak a meghallgatást a Bv. tv. 50.§.(1). bekezdés e) pontjában ír-
takra tekintettel a Sátoraljaújhelyi Fegyházban és Börtönben kell
megtartani.
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1/B. Melléklet:

Polgári és gazdasági ügyszakba beosztott bírók által – teljes kiosztással – intézett
elsőfokú ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től

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
- 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
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- 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
- 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

Tanács-
szám

Név Intézett ügycsoport

13.P/G. dr. Molnár Tibor Tamás 
törvényszéki bíró 

• kötelmi perek, 
• családjogi perek, 
• kártérítési és kártalanítási perek, 
• gazdasági társaságokkal és cégnek nem minő-

sülő szervezettekkel kapcsolatos perek, 
• szerzői és iparjogvédelmi perek, 
• máshova nem sorolható perek, 
• nemperes ügyek. 
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21.P/G. dr. Bendicskóné dr. Nagy Erika 
törvényszéki bíró 

• kötelmi perek 
• családjogi perek, 
• kártérítési és kártalanítási perek 
• tulajdoni perek 
• öröklési perek 
• gazdasági társaságokkal és cégnek nem minő-

sülő szervezetekkel kapcsolatos perek 
• személyiségi jogvédelemmel és sajtó helyreiga-

zítással kapcsolatos perek,
• nemperes ügyek.

25. P/G. dr. Molnár Marianna 
törvényszéki bíró 

• kötelmi perek 
• családjogi perek, 
• kártérítési és kártalanítási perek 
• tulajdoni perek 
• öröklési perek 
• gazdasági társaságokkal és cégnek nem minő-

sülő szervezetekkel kapcsolatos perek,
•  szerzői és iparjogvédelmi perek, 
• személyiségi jogvédelemmel és sajtó helyreiga-

zítással kapcsolatos perek,
• nemperes ügyek.

13.P/G. dr. Hajkó Zsolt 
törvényszéki bíró 

• kötelmi perek 
• családjogi perek, 
• kártérítési és kártalanítási perek 
• tulajdoni perek 
• öröklési perek 
• gazdasági társaságokkal és cégnek nem minő-

sülő szervezetekkel kapcsolatos perek,
•  nemperes ügyek

Polgári és gazdasági ügyszakba beosztott bírók által – részleges kiosztással - intézett
elsőfokú ügyek

Tanács-
szám

Név Intézett ügycsoport

13. P/G. dr. Pecsenye Csaba 
törvényszéki bíró 

• kötelmi perek, 
• kártérítési és kártalanítási perek, 
• gazdasági társaságokkal és cégnek nem minő-

sülő szervezetekkel kapcsolatos perek 
• személyiségi jogvédelemmel és sajtó helyreiga-

zítással kapcsolatos perek, 
• máshová nem sorolható perek,
• nemperes ügyek. 

13.P/G. dr. Kiss István 
gazdasági kollégiumvezető 
törvényszéki bíró 

• kötelmi perek, 
• gazdasági társaságokkal és cégnek nem minő-

sülő szervezetekkel kapcsolatos perek, 
• máshová nem sorolható perek,
• nemperes ügyek (jogtanácsosi névjegyzék, álta-

lános meghatalmazás vezetése)
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A kevesebb mennyiségű ügyintézés oka, hogy dr. Pecsenye Csaba és dr. Kiss István igazgatási
feladatokat is ellátnak. 

Polgári és gazdasági ügyszakba beosztott bírók által eseti jelleggel intézett 
elsőfokú ügyek

Tanács-
szám

Név Intézett ügycsoport

25. P/G. dr. Leskó Tamás
törvényszéki bíró 

• kötelmi perek, 
• gazdasági társaságokkal és cégnek nem minő-

sülő szervezetekkel kapcsolatos perek, 
• máshová nem sorolható perek,
• nemperes ügyek. 

25. P/G. dr. Kuttor Zsuzsanna 
törvényszéki bíró 

• kötelmi perek, 
• gazdasági társaságokkal és cégnek nem minő-

sülő szervezetekkel kapcsolatos perek, 
• máshová nem sorolható perek,
• nemperes ügyek. 

25. P/G. dr. Jenei Péter 
törvényszéki bíró 

• kötelmi perek, 
• gazdasági társaságokkal és cégnek nem minő-

sülő szervezetekkel kapcsolatos perek, 
• máshová nem sorolható perek, 
• nemperes ügyek. 

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

Gazdasági ügyszakba beosztott bírók által első fokon intézett csőd, felszámolási és
céggel kapcsolatos peres ügyek 

Tanács-
szám

Név Intézett ügycsoport

dr. Jenei Péter 
törvényszék bíró 

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  személyek
adósságrendezési eljárásával kapcsolatosan keletkező
perek
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dr. Kiss István 
törvényszék bíró

(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 személyek  adósságrendezési
eljárásával kapcsolatosan keletkező perek)

Kisvárdainé dr. Orosházi Ágnes
törvényszéki bíró

természetes  személyek  adósságrendezési  eljárásával
kapcsolatosan keletkező perek

dr. Kuttor Zsuzsanna
törvényszéki bíró

alapítvány,  társadalmi  szervezet  megszüntetése  iránti
per, egyéb nyilvántartásba vett cégnek nem minősülő
szervezetet érintő per

dr. Leskó Tamás 
törvényszéki bíró 

alapítvány,  társadalmi  szervezet  megszüntetése  iránti
per, egyéb nyilvántartásba vett cégnek nem minősülő
szervezetet érintő per

dr. Szabó István 
törvényszéki bíró 

Természetes  személyek  adósságrendezési  eljárásával
kapcsolatosan keletkező perek

Gazdasági ügyszakban beosztott bírók által intézett csőd-, felszámolás, adósság- és
vagyonrendezési ügyek 

Tanács-
szám

Név Intézett ügycsoport

2.Fpk. dr. Jenei Péter 
törvényszéki bíró 

csőd-, felszámolás, adósság- és
vagyonrendezési ügyek 

5.Fpk. Kisvárdainé dr. Orosházi Ágnes 
törvényszéki bíró 

csőd-, felszámolás, adósság- és
vagyonrendezési ügyek 

6.Fpk. dr. Kiss István 
törvényszéki bíró 

csőd-, felszámolás, adósság- és
vagyonrendezési ügyek 

7.Fpk. dr. Szabó István 
törvényszéki bíró 

csőd-, felszámolás, adósság- és
vagyonrendezési ügyek 
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Gazdasági ügyszakba beosztott bírók által első fokon intézett cég-és cégtörvényességi
ügyek 

Tanács-
szám

Név Intézett ügycsoport

5.Cg. dr. Leskó Tamás cég-és cégtörvényességi ügyek 

7.Cg. dr. Bíróné dr. Kosztelnik Judit cég-és cégtörvényességi ügyek 

8.Cg. dr. Kuttor Zsuzsanna cég-és cégtörvényességi ügyek 

10.Cg. dr. Barna Éva cég-és cégtörvényességi ügyek 

14.Cg. dr. Szűcsné dr. Gita Gyöngyi Edit cég-és cégtörvényességi ügyek 
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2. Melléklet:

Büntető ügyszakban kirendelt bírák által intézett elsőfokú ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 01-től 

Tanács-
szám

Név Kirendelés a
Törvényszékhez

Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam

B. 12. dr. Botkó Barnabás 
járásbírósági bíró

Miskolci 
Járásbíróság 

2017.01.01.-
2017.12.31. 

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

10. Bv. dr. Tóth Erika 
járásbírósági bíró 

Miskolci 
Járásbíróság 

2016.11.1-
től 

büntetés végrehajtási bírói feladatok ellá-
tásra kirendelt  járásbíró intézi  mindazon
büntetés-végrehajtási  ügyeket,  ahol  a
meghallgatásokat nem a büntetés-végre-
hajtási  intézetben  kell  megtartani  és  a
büntetés-végrehajtási  feladatok  ellátásra
kijelölt bírósági titkár által nem intézhető. 

Civilisztikai ügyszakban kirendelt bírák által intézett elsőfokú ügyek

Tanács-
szám

Név Kirendelés a
Törvényszékhez

Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam

10.P/G. dr. Szrogh Csaba 
járásbírósági bíró 

Miskolci 
Járásbíróság

2016.09.05.-
2017.09.05.

Az 1/B. mellékleti szerinti
kötelmi perek, 
családjogi perek, 
kártérítési és kártalanítási perek, 
öröklési perek, 
személyiségi  jogvédelemmel  és  sajtó
helyreigazítással kapcsolatos perek 
nemperes ügyek 

10.P/G. dr. Demeter Gábor Szikszói 
Járásbíróság

2017.01.01.-
2017.12.31 

kártérítési és kártalanítási perek

14.Cg. dr. Szűcsné dr. Gita Gyöngyi
járásbírósági bíró 

Miskolci 
Járásbíróság

2017.01.01.-
2017.12.31.

cég-és cégtörvényességi ügyek 
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3/A. Melléklet:

Büntető ügyszakban a beosztott bírók által intézett fellebbviteli ügyek

A Melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től

Tanács-
szám

Név Kirendelés a
Törvényszékhez

Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam

Bf.1. Tanácselnök: dr. Deák 
Györgyi 
Tanácsba beosztott bírák:
- dr. Klapil Mónika 
- dr. Kovács Zoltán  

  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 bűncselekmé-
nyek;
XXIII. FEJEZET A környezet és a természet
elleni bűncselekmények;
XXVI. FEJEZET Az igazságszolgáltatás elleni
bűncselekmények;
XXVII. FEJEZET A korrupciós bűncselekmé-
nyek;
XXVIII.  FEJEZET  A  hivatali  bűncselekmé-
nyek;
XXIX.  FEJEZET  A  hivatalos  személy  elleni
bűncselekmények;
XXX. FEJEZET A közbiztonság elleni bűncse-
lekmények;
XXXI.  FEJEZET  A  nemzetközi  kötelezettsé-
gen alapuló közbiztonsági  célú gazdasági
előírások elleni bűncselekmények;
XXXII.  FEJEZET A köznyugalom elleni bűn-
cselekmények;
XXXIII. FEJEZET A közbizalom elleni bűncse-
lekmények;
XXXIV. FEJEZET A közigazgatás rendje elleni
bűncselekmények;
XXXV.  FEJEZET  Vagyon  elleni  erőszakos
bűncselekmények;
XXXVI.  FEJEZET  A vagyon ellni  bűncselek-
mények;
XXXVII. FEJEZET A szellemi tulajdonjog elle-
ni bűncselekmények;
XXXVIII.  FEJEZET  A  pénz-  és  bélyegforga-
lom 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  bűn-
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cselekmények;
XLIII.  FEJEZET Tiltott adatszerzés és az in-
formációs  rendszer  elleni  bűncselekmé-
nyek.

Kiemelt jelentőségű ügyek.

A büntetés-végrehajtási ügyek; az idegen-
rendészeti  ügyek;  a  szabálysértési  ügyek;
továbbá  a  különböző  tárgykörű  tárgyalá-
son kívüli,  nemperes  ügyek;  és  a  vádirat
benyújtása  előtti  kényszerintézkedéses
ügyek.

Bf.2. Tanácselnök: dr. Ficsór 
József 
Tanácsba beosztott bírák:
- dr. Szemán János 
- dr. Bacsó Mária 

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;
XXIII. FEJEZET A környezet és a természet
elleni bűncselekmények;
XXVI. FEJEZET Az igazságszolgáltatás elleni
bűncselekmények;
XXVII. FEJEZET A korrupciós bűncselekmé-
nyek;
XXVIII.  FEJEZET  A  hivatali  bűncselekmé-
nyek;
XXIX.  FEJEZET  A  hivatalos  személy  elleni
bűncselekmények;
XXX. FEJEZET A közbiztonság elleni bűncse-
lekmények;
XXXI.  FEJEZET  A  nemzetközi  kötelezettsé-
gen alapuló közbiztonsági  célú gazdasági
előírások elleni bűncselekmények;
XXXII.  FEJEZET A köznyugalom elleni bűn-
cselekmények;
XXXIII. FEJEZET A közbizalom elleni bűncse-
lekmények;
XXXIV. FEJEZET A közigazgatás rendje elleni
bűncselekmények;
XXXV.  FEJEZET  A  vagyon  elleni  erőszakos
bűncselekmények;
XXXVI. FEJEZET A vagyon elleni bűncselek-
mények;
XXXVIII.  FEJEZET  A  pénz-  és  bélyegforga-
lom biztonsága elleni bűncselekmények;
XL. FEJEZET Pénzmosás;
XLIII.  FEJEZET Tiltott adatszerzés és az in-
formációs  rendszer  elleni  bűncselekmé-
nyek;
XLIV. FEJEZET A honvédelmi kötelezettség
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elleni  bűncselekmények  és  közlekedési
bűncselekmények.

Kiemelt jelentőségű ügyek.

A büntetés-végrehajtási ügyek; az idegen-
rendészeti  ügyek;  a  szabálysértési  ügyek;
továbbá  a  különböző  tárgykörű  tárgyalá-
son kívüli, nemperes ügyek; a vádirat be-
nyújtása  előtti  kényszerintézkedéses
ügyek.

Bf.3. Tanácselnök: dr. Pászti 
Attila 
Tanácsba beosztott bírák:
- Vargáné dr. Nagy 
Gyöngyi 
- dr. Gyenes Éva 

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 bűncselekmé-
nyek;
XXVIII.  FEJEZET  A  hivatali  bűncselekmé-
nyek;
XXIX.  FEJEZET  A  hivatalos  személy  elleni
bűncselekmények;
XXX. FEJEZET A közbiztonság elleni bűncse-
lekmények;
XXXI.  FEJEZET  A  nemzetközi  kötelezettsé-
gen alapuló közbiztonsági  célú gazdasági
előírások elleni bűncselekmények;
XXXII.  FEJEZET A köznyugalom elleni bűn-
cselekmények;
XXXIII. FEJEZET A közbizalom elleni bűncse-
lekmények;
XXXIV. FEJEZET A közigazgatás rendje elleni
bűncselekmények;
XXXV.  FEJEZET  A  vagyon  elleni  erőszakos
bűncselekmények;
XXXVI. FEJEZET A vagyon elleni bűncselek-
mények;
XXXVII. FEJEZET A szellemi tulajdonjog elle-
ni bűncselekmények;
XXXVIII.  FEJEZET  A  pénz-  és  bélyegforga-
lom 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  bűn-

19



cselekmények;
XLIII.  FEJEZET Tiltott adatszerzés és az in-
formációs  rendszer  elleni  bűncselekmé-
nyek

Kiemelt jelentőségű ügyek.

A büntetés-végrehajtási ügyek; az idegen-
rendészeti  ügyek;  a  szabálysértési  ügyek;
továbbá  a  különböző  tárgykörű  tárgyalá-
son kívüli, nemperes ügyek; a vádirat be-
nyújtása  előtti  kényszerintézkedéses
ügyek.

Bf.7. Tanácselnök: dr. Páricsiné
dr. Nagy Ágnes 
Tanácsba beosztott bírák:
- dr. Spisák Sándor 
- dr. Répássy Árpádné dr. 
Németh Laura 

XV.  FEJEZET  Az  élet,  a  testi  épség  és  az
egészség elleni 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 bűncselekmé-
nyek;
XXIII. FEJEZET A környezet és a természet
elleni bűncselekmények;
XXVI. FEJEZET Az igazságszolgáltatás elleni
bűncselekmények;
XXVII. FEJEZET A korrupciós bűncselekmé-
nyek;
XXVIII.  FEJEZET  A  hivatali  bűncselekmé-
nyek;
XXIX.  FEJEZET  A  hivatalos  személy  elleni
bűncselekmények;
XXX. FEJEZET A közbiztonság elleni bűncse-
lekmények;
XXXI.  FEJEZET  A  nemzetközi  kötelezettsé-
gen alapuló közbiztonsági  célú gazdasági
előírások elleni bűncselekmények;
XXXII.  FEJEZET A köznyugalom elleni bűn-
cselekmények;
XXXIII. FEJEZET A közbizalom elleni bűncse-
lekmények;
XXXIV. FEJEZET A közigazgatás rendje elleni
bűncselekmények;
XXXV.  FEJEZET  A  vagyon  elleni  erőszakos
bűncselekmények;
XXXVI. FEJEZET A vagyon elleni bűncselek-
mények;
XXXVII. FEJEZET A szellemi tulajdonjog elle-
ni bűncselekmények;
XXXVIII.  FEJEZET  A  pénz-  és  bélyegforga-
lom biztonsága elleni bűncselekmények;
XXXIX.  FEJEZET  A  költségvetést  károsító
bűncselekmények;
XL. FEJEZET Pénzmosás;
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XLI.  FEJEZET  A gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekmények;
XLII.  FEJEZET  A  fogyasztók  érdekeit  és  a
gazdasági  verseny  tisztaságát  sértő  bűn-
cselekmények;
XLIII.  FEJEZET Tiltott adatszerzés és az in-
formációs  rendszer  elleni  bűncselekmé-
nyek;
XLIV. FEJEZET A honvédelmi kötelezettség
elleni bűncselekmények

Kiemelt jelentőségű ügyek.

A büntetés-végrehajtási ügyek; az idegen-
rendészeti  ügyek;  a  szabálysértési  ügyek;
továbbá  a  különböző  tárgykörű  tárgyalá-
son kívüli,  nemperes  ügyek;  és  a  vádirat
benyújtása  előtti  kényszerintézkedéses
ügyek.

Bf.14. Tanácselnök: dr. Csőváry 
Gáborné 
Tanácsba beosztott bírák:
- dr. Lőrincz Zsuzsanna 
- dr. Stoll Erik 

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;
XXIII. FEJEZET A környezet és a természet
elleni bűncselekmények;
XXVI. FEJEZET Az igazságszolgáltatás elleni
bűncselekmények;
XXVII. FEJEZET A korrupciós bűncselekmé-
nyek;
XXVIII.  FEJEZET  A  hivatali  bűncselekmé-
nyek;
XXIX.  FEJEZET  A  hivatalos  személy  elleni
bűncselekmények;
XXX. FEJEZET A közbiztonság elleni bűncse-
lekmények;
XXXI.  FEJEZET  A  nemzetközi  kötelezettsé-
gen alapuló közbiztonsági  célú gazdasági
előírások elleni bűncselekmények;
XXXII.  FEJEZET A köznyugalom elleni bűn-
cselekmények; 
XXXIII. FEJEZET A közbizalom elleni bűncse-
lekmények;
XXXIV. FEJEZET A közigazgatás rendje elleni
bűncselekmények;
XXXV.  FEJEZET  A  vagyon  elleni  erőszakos
bűncselekmények;
XXXVI. FEJEZET A vagyon elleni bűncselek-
mények;
XXXVIII.  FEJEZET  A  pénz-  és  bélyegforga-
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lom biztonsága elleni bűncselekmények;
XXXIX.  FEJEZET  A  költségvetést  károsító
bűncselekmények;
XL. FEJEZET Pénzmosás;
XLI.  FEJEZET  A gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekmények;
XLIII.  FEJEZET Tiltott adatszerzés és az in-
formációs  rendszer  elleni  bűncselekmé-
nyek;
XLIV. FEJEZET A honvédelmi kötelezettség
elleni bűncselekmények

Kiemelt jelentőségű ügyek. 

A büntetés-végrehajtási ügyek; az idegen-
rendészeti  ügyek;  a  szabálysértési  ügyek;
továbbá  a  különböző  tárgykörű  tárgyalá-
son kívüli, nemperes ügyek; a vádirat be-
nyújtása  előtti  kényszerintézkedéses
ügyek.

Bf.16. Tanácselnök: dr. Révay 
György
Tanácsba beosztott bírák:
- dr. Pabis Attila

- dr. Engel Izolda

Bíró: a járásbíróságokról a
törvényszék elnöke által a
szakmai fejlődés 
elősegítése érdekében 
meghatározott 
időtartamra kirendelt 
járásbírák.   

Miskolci 
Járásbíróság

2017.01.01-
2017.12.31.

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 bűncselekmé-
nyek;
XXIII. FEJEZET A környezet és a természet
elleni bűncselekmények;
XXVI. FEJEZET Az igazságszolgáltatás elleni
bűncselekmények;
XXVII. FEJEZET A korrupciós bűncselekmé-
nyek;
XXVIII.  FEJEZET  A  hivatali  bűncselekmé-
nyek;
XXIX.  FEJEZET  A  hivatalos  személy  elleni
bűncselekmények;
XXX. FEJEZET A közbiztonság elleni bűncse-
lekmények;
XXXI.  FEJEZET  A  nemzetközi  kötelezettsé-
gen alapuló közbiztonsági  célú gazdasági
előírások elleni bűncselekmények;
XXXII.  FEJEZET A köznyugalom elleni bűn-
cselekmények;
XXXIII. FEJEZET A közbizalom elleni bűncse-
lekmények;
XXXIV. FEJEZET A közigazgatás rendje elleni
bűncselekmények;
XXXV.  FEJEZET  A  vagyon  elleni  erőszakos
bűncselekmények;
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XXXVI. FEJEZET A vagyon elleni bűncselek-
mények;
XXXVII. FEJEZET A szellemi tulajdonjog elle-
ni bűncselekmények;
XXXVIII.  FEJEZET  A  pénz-  és  bélyegforga-
lom 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  bűn-
cselekmények;
XLIII.  FEJEZET Tiltott adatszerzés és az in-
formációs  rendszer  elleni  bűncselekmé-
nyek;
XLIV. FEJEZET A honvédelmi kötelezettség
elleni bűncselekmények

Kiemelt jelentőségű ügyek.

A büntetés-végrehajtási ügyek; az idegen-
rendészeti  ügyek;  a  szabálysértési  ügyek;
továbbá  a  különböző  tárgykörű  tárgyalá-
son kívüli, nemperes ügyek.

HELYETTESÍTÉSI REND 
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 ,
a Bf.16. tanácsot elsődlegesen a Bf.1., illetve a Bf.7. és a Bf. 14. sz. tanács helyettesíti.

A másodfokú tanács tagjának helyettesítése: 
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, 
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a Bf.16. tanács tagját
a Bf.1., Bf.7., Bf.14. tanácsok egyik tagja, továbbá a Bf.1., Bf.2., Bf.3., Bf.7., Bf.14. tanácsok valame-
lyik tagját dr. Pabis Attila törvényszéki bíró helyettesíti.
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3/B. Melléklet:

Polgári ügyszakban a beosztott bírók által intézett fellebbviteli ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től.

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, jótállás, 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
- 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
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- 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
- 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
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- 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
- 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
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15. Nemperes ügyek

Tanács-
szám

Név Kirendelés a
Törvényszékhez

Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam

1.Pf./Gf./
Kf./Mf.

Tanácselnök: Tóthné dr. 
Révész Anna
Tanácsba beosztott bírák:
- Lukácsné dr. Nagy 
Zsuzsanna 
- dr. Czifra Zsuzsanna 

BAR listával kapcsolatos perek, 
családjogi perek, 
kártérítési és kártalanítási perek 
tulajdoni és birtokvédelmi perek, 
öröklési perek, 
végrehajtási perek, 
gyermek elhelyezésével, tartással 
kapcsolatos perek, 
gondnoksággal kapcsolatos perek, 
munkaügyi fellebbezett ügyek, 
közigazgatási tárgyú ügyek, 
nemperes ügyek 

2.Pf./Gf. Tanácselnök: dr. Török 
Mária 
Tanácsba beosztott bírák:
 - dr. Molnár Tiborné 
 - dr. Tóth Imre 

BAR listával kapcsolatos perek, 
kártérítési és kártalanítási perek, 
végrehajtási perek, 
számadással kapcsolatos perek, 
társasházakkal kapcsolatos perek, 
lakással kapcsolatos perek, 
máshová nem sorolható perek, 
nemperes ügyek. 

3.Pf./Gf./
Kf.

Tanácselnök: dr. Csillám 
Katalin
Tanácsba beosztott bírák:
- dr. Répássy Árpád 
a törvényszék elnöke, 
- dr. Sisák Péter 
tanácselnök
- dr. Krajnyák István 
- dr. Demeter Gábor
- dr. Kaáli Éva
- dr. Kőváriné dr. Vágási 
Erika 
- dr. Novák József 
- dr. Szrogh Csaba 

Szerencsi Jb.
Szikszói Jb.
Miskolci Jb.
Miskolci Jb.

Miskolci Jb.

Miskolci Jb.

2017.01.01-
2017.02.28.

BAR listával kapcsolatos perek, 
családjogi perek, 
kártérítési és kártalanítási perek, 
végrehajtási perek, 
társasházakkal kapcsolatos perek, 
lakással kapcsolatos perek, 
közigazgatási tárgyú ügyek, 
máshová nem sorolható perek. 

Helyettesítési rend:

A 1.Pf. tanácsot akadályoztatása, vagy tartós távolléte esetén a 2., vagy a 3.Pf. tanács, a 2.Pf.
tanácsot  akadályoztatása,  vagy  tartós  távolléte  esetén  az  1.,  vagy  a  3.Pf.  Tanács,  a  3.Pf.
Tanácsot az 1., vagy a 2.Pf tanács helyettesíti. 
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4/A. Melléklet:

Büntető ügyszakba/büntető kollégiumba beosztott titkárok és bírósági ügyintézők
által intézett ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 01-től 

Tanácsszám
(ha van)

Név Intézett ügycsoport

Szabóné Lipták Katalin 
bírósági ügyintéző 

az 56/2008. (III.26.) Korm.rendelet alapján ellátható
egyes feladatok  
Bf. 2. tanács mellett 

Csendom Andrea
bírósági ügyintéző

az 56/2008. (III.26.) Korm.rendelet alapján ellátható
egyes feladatok  
Bf. 7. tanács mellett 

Sólyomné Técsi Ágnes 
bírósági ügyintéző 

az 56/2008. (III.26.) Korm.rendelet alapján ellátható
egyes feladatok  
Bf. 14. tanács mellett 

Koltainé Kovács Annamária 
bírósági ügyintéző 

az 56/2008. (III.26.) Korm.rendelet alapján ellátható
egyes feladatok  
Bf.16. tanács mellett 

5.Bv. Szebényiné dr. Németh Nóra 
Eszter 
bírósági titkár 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintéz-
kedések 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  feladato-
kat  lát  el. Intézi  mindazon  büntetés-végrehajtási
ügyeket, amelyeknél a büntetések, az intézkedések,
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzá-
rás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény a
döntés meghozatalát iratok tartalma alapján lehető-
vé teszi. 
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4/B. melléklet 

Civilisztikai ügyszakba/gazdasági kollégiumba beosztott titkárok és bírósági ügyintézők
által intézett ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 01-től 

Tanácsszám
(ha van)

Név Intézett ügycsoport

11.Cg. Gönczi Csabáné 
bírósági ügyintéző 

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 jár el. 

13.Cg. Novadovszki Zoltán Péterné 
bírósági ügyintéző 

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 jár el. 

15.Cg. dr. Novák Attila 
bírósági titkár 

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 jár el. 

20.Cg. Tóth Eszter
bírósági ügyintéző (tartós távollét) 

32.Cg. Szilágyi Mária 
bírósági ügyintéző

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 jár el. 

15.Pk. dr. Demeter Gabriella 
bírósági titkár 

társadalmi szervezetek bejegyzése (alapítvány) 

11.Pk. dr. Berecz Péter 
bírósági titkár 

társadalmi szervezetek bejegyzése (egyesület) 

8.Pk. dr. Gubás Péter Bertalanné 
dr. Kelemen Judit 
bírósági titkár 

társadalmi szervezet bejegyzése (egyesület) 

dr. Becse Zsuzsanna 
bírósági titkár 

a törvényszék elnöke által kijelölt integritásfelelős,
így annak hatáskörébe tartozó feladatokat is 
ellátja, valamint a tanúgondozói hálózat kijelölt 
koordinátora
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dr. Farkas Eszter
bírósági titkár

törvényszék végrehajtási ügyeinek intézésére 
kijelölt bírósági titkár

dr. Veress Ágnes
bírósági titkár

a törvényszék elnöke által kijelölt tanúgondozói 
koordinátor is 

Ilonkáné Pásh Éva 
bírósági ügyintéző 

tanúgondozói hálózat kijelölt mentora, döntés 
előkészítésben való részvétel ellátása 

Molnár Gábor 
bírósági ügyintéző 

döntés előkészítésben való részvétel ellátása

Fazekasné Üveges Éva 
(tartós távollét) 
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