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(a Bszi. 9-11. §-ai alapján) 
 
 
A Debreceni Törvényszék ügyelosztási rendjét 2020. május 1. napjától a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban Bszi.) 9. § 
(1) bekezdése alapján – figyelemmel a Debreceni Törvényszék Bírói Tanácsa, a Büntető 
Kollégium, a Polgári- Munkaügyi Kollégium, a Gazdasági Kollégium valamint a 
Közigazgatási Kollégium véleményére – az alábbiak szerint határozom meg:  
 
 
Az ügyelosztási rend kialakítása során a bíróságok igazgatásáról rendelkező 
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 115. § (1) bekezdése alapján – a 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 10. § (1) 
és (3) bekezdését szem előtt tartva – a teljesség és az absztraktság elve, a kiosztás 
tekintetében az állandóság, a munkateher kiegyenlítésének elve, az alkalmazandó 
szabályok azonosságának, valamint az ügyelosztási technikák variálhatóságának elve 
került figyelembevételre. 
 
 
A Debreceni Törvényszéken működő ügyszakok 
 

- büntető ügyszak, 
- polgári- és munkaügyi ügyszak, 
- gazdasági ügyszak, 
- közigazgatási ügyszak 
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I.  
A BÜNTETŐ KOLLÉGIUM ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 

2021. október 1. napjától hatályos 
 

 
 
1. Alapadatok 
 

1.1. 
Az ügyelosztási rendet  
előkészítette:  dr. Nagy Antal kollégiumvezető 
     
véleményezte:  a Debreceni Törvényszék Büntető Kollégiuma, 
             a Debreceni Törvényszék Bírói Tanácsa 
jóváhagyta és  
meghatározta: dr. Kahler Ilona Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke 

 
 

1.2. 
A Debreceni Törvényszék ügyelosztási rendjét a Debreceni Törvényszék elnöke a 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. tv. (továbbiakban: 
Bszi.) 9.§ (1) bekezdése alapján – figyelemmel a bírósági ügyviteli szabályairól szóló 
14/2002.(VIII.1.) IM. rendelet (továbbiakban: Büsz.) 31-32.§-aira, valamint a 
bíróság igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015.(XI.30.) OBH utasítás 
(a továbbiakban Ig. Szab.) 115.§ (1) bekezdésében meghatározott elvekre – a 
következők szerint határozza meg: 
 
2. A bíróságon működő kollégiumok 

 
2.1. Büntető kollégium 
 
A Büntető Kollégium tanácsai a Büntető eljárásról szóló 2017. évi XC. törvényben,  
(továbbiakban: Be.) és külön törvényben meghatározott, a Debreceni Ítélőtábla 
hatáskörébe és illetékességébe tartozó, meghatározott ügycsoportba sorolt 
büntető, illetve szabálysértési ügyekben járhat el.  
 
2.1.1. Büntető kollégium által intézett ügycsoportok felsorolása  
 
2.1.1.1. B. -    elsőfokú büntetőügy  
2.1.1.2. Bf. -  fellebbezett büntetőügy 
2.1.1.3. Fkf. -  fiatalkorúak fellebbezett büntetőügye 
2.1.1.4. Bpkf. -  fellebbezett büntető nemperes ügy 
2.1.1.5. Bkk. -   bíróság kijelölése iránti ügy 
2.1.1.6. Bpi.-     perújítási indítvány 
2.1.1.7. Bnyf.-   fellebbezett nyomozási bírói ügy 
2.1.1.8. Bel. -   egy éven túli letartóztatás miatt felterjesztett ügy 
2.1.1.9. R.-  bírósági mentesítési ügy  
2.1.1.10. Rf. - bírósági mentesítési fellebbezett ügy  
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2.1.1.11. Beü. -  egyéb vegyes ügy  
2.1.1.12. Bkif. - felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt  
2.1.1.13. Beüf.- egyéb, vegyes fellebbezett ügy  

 
2.1.2. - Szabálysértési ügyszak ügycsoportjainak felsorolása 
 

 2.1.2.1. Szef. - szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett 
ügy  
2.1.2.2. Szpif. - fellebbezett szabálysértési perújítási ügy  
2.1.2.3. Szkk. -  bíróság kijelölése szabálysértési ügyben 
 
2.1.3. Büntetésvégrehajtási ügyszak ügycsoportjainak felsorolása 
 

 2.1.3.1. Szv. -Szabadságvesztéssel, ideértve a közérdekű munka, pénzbüntetés, 
pénzmellékbüntetés helyébe lépő szabadságvesztéssel, elzárással kapcsolatos 
büntetésvégrehajtási ügyek 

 2.1.3.2. F. - Feltételes szabadsággal, pártfogó felügyelettel, reintegrációs őrizettel 
kapcsolatos büntetésvégrehajtási ügyek 

 2.1.3.3. Bv. - A fentiekbe nem tartozó, de törvény által a bv. bíró hatáskörébe utalt 
büntetésvégrehajtási ügyek 
 
3. Kollégiumok szerinti ügykiosztás 

 
3.1. Az ügykiosztásra jogosultak 
 
Ügykiosztásra jogosult a Debreceni Törvényszék büntető kollégiumvezetője, 
akadályoztatása esetén a Debreceni Törvényszék elnöke, annak távolléte esetén a 
Debreceni Törvényszék elnökhelyettese, valamint Büntetés-végrehajtási 
Csoportvezetője. 

 
3.2. A Debreceni Törvényszék kezelő irodájának vezetője a kezdő iratként 
kezelendő iratot az esetleges előzményi iratokkal felszerelve a lajstromba történő 
bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon bemutatja a 
büntető kollégiumvezetőnek, illetőleg az ügykiosztásra jogosult vezetőnek. Az 
ügykiosztásra jogosult meghatározza a kiosztandó ügy nehézségi fokát 
(súlyszámát), majd annak megfelelően kiosztja a tanácsszám szerint soron 
következő bíróra az ügycsoportonkénti, illetőleg az ügy tárgya szerinti szakosodást 
is figyelembe véve. Azaz úgy első-, mint másodfokon egyenlő számú, egyenlő súlyú 
kiosztás történik (Büsz.31.§ f) pont; Iasz. 116.§ (1) bekezdés 1) pont). 
Az ügyek elosztása azonos tárgyú perekben tárgyaló tanácsok között az érkezés 
sorrendjében, az arányos munkateher biztosítására is figyelemmel történik.  

 
3.3. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek 
esetén az ügycsoportonként, az ügyek tárgya szerinti szakosodás, az ügyek 
súlyozásának és az érkezési sorrendnek a figyelembevételével történik (Ig. szab. 
116.§ (1) bekezdés l) pontja alapján, a 116.§ (1) bekezdés f), g) és i) pontja). 
 

3.3.1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni, az egészséget veszélyeztető, az 
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emberi szabadság elleni, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni, a 
gyermekek érdekét sértő és a család elleni, az emberi méltóság és egyes alapvető 
jogok elleni, a környezet és a természet elleni, az igazságszolgáltatás elleni, a 
korrupciós, a hivatali, a hivatalos személy elleni, a közbiztonság elleni, a 
köznyugalom elleni, a közbizalom elleni, a közigazgatás rendje elleni, a vagyon elleni 
erőszakos és a vagyon elleni bűncselekmények körében automatikus kiosztás 
érvényesül. [3.2.1.a.) pont] 
 
3.3.2. A másodfokú tanácsok kiosztása a Büsz. 31.§ h. pontja alapján a 
szakosodásukba tartozó ügyekben automatikus. A többi peres ügyben automatikus 
ügykiosztás érvényesül, a folyamatban lévő ügyek számára is tekintettel.  
 
3.3.3. A nyomozási bíró végzése elleni fellebbezés elintézésénél a szignálás 
automatikus.  
 
3.3.4. A büntetésvégrehajtási ügyek kiosztása az érkezési sorrend szerint  ügyszám 
és a tanácsszám sorrendjének alapulvételével, automatikusan és az alábbiakban 
rögzített módon ügytípustól függően (a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. 
(VIII. 1.) 31.§ i) pont) egyenlő arányban, csoportvezető bíró közreműködésével 
történik, azzal, hogy minden büntetésvégrehajtási bírói tanács minden, - a BIIR-ben 
megjelenített - típusú  ügyben eljár, míg a bírósági titkárok tanácsai az alapvető 
jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás ügytípusban érkező 
ügyekben járnak el. 
Az érkező ügyekből – kivéve az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények 
miatti kártalanítás ügytípusban érkező ügyeket - büntetés-végrehajtási bíróként a 4. 
tanács 100%-os, a 6. tanács 100%-os, a 7. tanács 100%-os, a 8. tanács 50%-os, a 
9. tanács 25%-os, a 10. tanács 50%-os, a 11. tanács 50%-os, a 12. tanács 25%-
os arányban részesül. 
 
Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás ügytípusban 
érkező ügyek 10%-ban a büntetés-végrehajtási bírák tanácsai járnak el a fentiek 
szerinti arányban, míg ezen ügytípusban érkező ügyek 90%-ban büntetés-
végrehajtási bírósági titkárként a 3. tanács 100%-os, az 5. tanács 100%-os 
arányban részesül egyenlően, azzal, hogy azok az ügyek, amelyeknek van 
előzménye a korábban eljárt tanácsra kerülnek kiosztásra. 
 
3.4. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés 
esetei 
 

Az ügyelosztási rendtől eltérni az ügy tárgya, az ügy perjogi helyzete, az egyenletes 
munkateher biztosítása, és egyéb a bíróság működését érintő fontos ok miatt lehet, 
különösen az alábbi esetekben: 
 
3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest 
 
3.4.1.1. Gazdasági bűncselekmények 
3.4.1.2. Közlekedési bűncselekmények 
3.4.1.3. Magánvádas bűncselekmények 
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3.4.2. Perjogi helyzethez képest 
3.4.2.1. Soron kívüli ügy 
3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett 
3.4.2.3. Bíróra vonatkozó objektív kizárási ok miatt 
3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt 

  
3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett 
3.4.3.2. Ügyhátralék feldolgozása miatt 
3.4.3.3. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt  
3.4.3.4. Időszerűség biztosítása végett 
3.4.3.5. Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében 
 
3.4.4. Egyéb körülményekhez képest 
3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartalma alatt vagy miatt, az eljárási szabályokra 
figyelemmel 
3.4.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy jellegére 
3.4.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt 
3.4.4.4. Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt  
3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása esetén 
 
3.4.5. Egyéb tervezhető kivételek 
3.4.5.1. Munkaszüneti napra szervezett készenlét, ügyelet miatt 

 
Az eltérés feltételei: 

- A havi statisztikai adatok figyelembevételével a folyamatban lévő ügyek száma és a 
súlyszám szerinti bírói terhelések közötti 20%-ot meghaladó eltérés esetén a soron 
következő ügyek azokra kerülnek kiosztásra, akiknél a terhelés tartósan alacsonyabb 
értéket mutat; 

- a bíró egy hetet meghaladó távolléte esetén a rá eső ügyet arra kell kiosztani, akinek 
tanácsszáma a következő és nincs távol; 

- 50 feletti súlyszámú ügy érkezésénél az ügycsoportot tárgyaló bírók közül arra kell 
kiosztani az ügyet, akinél a legkevesebb 50-es súlyszámot meghaladó ügy van 
folyamatban; 

- ha a soron következő ügynek egy adott bírónál már folyamatban lévő előzményi 
ügye van, az ügyet rá kell kiosztani. 
 

3.5. A vezető által intézett ügyek kiosztásának módszere 
 
A Debreceni Törvényszék elnökére, elnökhelyettesére, kollégiumvezetőjére, bv. 
csoportvezetőjére a tárgyalási kedvezményükkel arányos mértékben kevesebb 
számú ügy kerül kiosztásra. 
 
 
 
3.6. Az ügykiosztás menete 
 
A büntető peres ügyeket első-, illetőleg másodfokon tárgyaló bírák vonatkozásában 
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az ügyelosztás valamennyi ügytípusban és tárgyban arányosan történik azzal, hogy 
az első fokon eljáró tanácsok közül gazdasági ügyeket a 17., 24. tanács, míg 
másodfokon a magánvádas ügyeket a 18. tanács tárgyalja.  

 
3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása a 3.2. szerint történik azzal, hogy a 
büntetésvégrehajtási ügyszakban a kezdőirat és a kezdőiratként kezelendő irat 
alapján - az esetleges előzményi iratokkal felszerelve - a lajstromba történő 
bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon a Bv. 
csoportvezető kijelöli az ügy intézésére jogosult bírót, titkárt.  

 
A kiosztást követően egy munkanapon belül az ügy bemutatásra kerül az eljáró bíró, 
illetőleg a tanács elnökének a részére.   
 
3.7. Az átosztás rendje 
 
3.7.1. Az ügyelosztásra jogosult bírósági vezető a már kijelölt bíró helyett az ügy 
intézésére másik bírót jelölhet ki, ha: 
 
3.7.1.1. a bíró törvényen alapuló kizársága áll fenn 
3.7.1.2. a bíró tartós távolléte okából 
3.7.1.3. a bíró nyugdíjazása, szolgálati jogviszonyának egyéb megszűnése vagy 
áthelyezése miatt 
3.7.1.4. az ítélkezés időszerűségének biztosítása érdekében 
 

3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor 
Az ügy átosztására csak kivételesen, az előírt feltételek fennállása esetén kerülhet 
sor, azzal, hogy ilyen esetben az ügy szignálása az ügyelosztási rendben 
meghatározott általános szabályok szerint történik, az ügy átosztásának, s az oknak 
az iratborítóra való rávezetésével. 
 
Az ügyek átosztásakor az átosztásra jogosult vezetőnek történő bemutatást 
követően egy munkanapon belül az ügy súlyozása, az arányos munkateher 
biztosításának szem előtt tartása mellett kell végrehajtani.  
 
A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyeket az ügyelosztási rend 1. számú 
melléklete, a kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyeket a 2. számú melléklet, a 
beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyeket a 3. számú melléklet 
tartalmazza.  

 
 
 
 

3.8. A helyettesítés rendje 
 
Az elsőfokú bíró akadályoztatása esetén dr. Nagy Antal kollégiumvezető, 
akadályoztatása esetén dr. Nagy Zsuzsanna bv. csoportvezető, illetve bármelyik, 
általuk kijelölt elsőfokú ügyeket intéző bíró járhat el.  
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A másodfokú tanácsok és a Be. 13.§ (3) bekezdése szerinti tanácsok esetében a 
helyettesítés rendje a következő: 

 

- másodfokú tanácsok esetén az akadályozott tanácselnököt elsősorban a 
kollégiumvezető, távollétében a tanácselnökök tanácsszám szerinti emelkedő 
sorrendben helyettesíti, 

- az 1. számú másodfokú tanácsba beosztott bírót a 2. számú, illetve a 18. számú 
tanács adott tárgyalási héten nem előadóként eljáró bírója, akadályoztatása esetén 
ugyanezen tanács előadó bírója, 

- a 2. számú másodfokú tanácsba beosztott bírót az 1. számú, illetve a 18. számú 
tanács adott tárgyalási héten nem előadóként eljáró bírója, akadályoztatása esetén 
ugyanezen tanács előadó bírója, 

- a 18. számú másodfokú tanácsba beosztott bírót az 1. számú, illetve a 2. számú 
tanács adott tárgyalási héten nem előadóként eljáró bírója, akadályoztatása esetén 
ugyanezen tanács előadó bírója helyettesíti,  

- a Be. 13.§ (3) bekezdésben írt tanács tagját bármely elsőfokú törvényszéki bíró 
helyettesítheti, a tanácsok száma szerinti növekvő sorrendben,  

- a büntetésvégrehajtási és a katonai ügycsoportokat intéző bírák, illetve titkárok 
egymás helyettesítésére jogosultak. 
 
A tanácsok összetételét az ügyelosztási rend mellékletei tartalmazzák.  
 
3.9. Utalás az ügyelosztási rend mellékleteire: 
 
Azt, hogy a tanácsok, bírók, bírósági titkárok mely ügycsoportokban járhatnak el, az 
ügyelosztási rend 1-6. számú melléklete tartalmazza.  
 

 
I/1. A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek büntető ügyszakban 
I/2. A kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek büntető ügyszakban 
I/3. A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek büntető ügyszakban 
I/4. A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek büntető ügyszakban 
I/5. A kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek büntető ügyszakban 
 
 
  



 9 

 
II.  

A POLGÁRI- ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 
 

hatályos: 2021. október 1. napjától 
 
 

1. Alapadatok 
 
1.1. Az ügyelosztási rendet  

előkészítette:  dr. Csikiné dr. Mátyás Krisztina kollégiumvezető 
  

    
   véleményezte:  a Debreceni Törvényszék Polgári- és Munkaügyi 
Kollégiuma, 

 
Jóváhagyta és  
meghatározta: dr. Kahler Ilona Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke 

 
1.2. A Debreceni Törvényszék ügyelosztási rendjét a Debreceni Törvényszék elnöke a 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. tv. (továbbiakban:  Bszi.) 
9.§. (1) bekezdése alapján – figyelemmel a bírósági ügyviteli szabályairól szóló 
14/2002. (VIII. 1.) IM. rendelet (továbbiakban: Büsz.) 31-32.§-aira, valamint a bíróság 
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás (a 
továbbiakban Isz.) 115.§. (1) bekezdésében meghatározott elvekre – a következők 
szerint határozza meg: 
 
2. A bíróságon működő kollégiumok 
2. A bíróságon működő kollégiumok 
2.2. Civilisztika 
2.2.1. Civilisztikai kollégiumok felsorolása 
2.2.2. Polgári 
A Polgári Kollégium bírái, és igazságügyi alkalmazottai az 1952. évi III. Pp. valamint a 
2016. évi CXXX. törvény (Pp.) és az egyéb jogszabályokban meghatározott, Debreceni 
Törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozó, a következő pontban felsorolt 
civilisztikai ügyekben járnak el. 
2.2.2.1. Polgári kollégium által intézett ügycsoportok felsorolása [Büsz. és iratkezelési 
szabályzat alapján] 
polgári ügyszakban 
1. elsőfokú polgári peres ügy, 
2. fellebbezett polgári peres ügy, 
3. polgári nemperes ügy, 
4. bírósági közvetítői ügy (mediáció) 
5. fellebbezett polgári nemperes ügy, 
6. bíróság kijelölése, 
7. felülvizsgálati ügy, 
8. egyéb (vegyes) ügy, 
9. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt; 



 10 

10.  jogegységi határozat hozatalára irányuló kezdeményezés. 
 
2.2.4. Munkaügyi 
2.2.4.1. Munkaügyi kollégium által intézett ügycsoportok felsorolása [Büsz. és 
iratkezelési szabályzat alapján] 
1. elsőfokú munkaügyi peres ügyek M 
2. munkaügyi nemperes ügyek Mpk 
 
3. Kollégiumok szerinti ügykiosztás 
3.1. Az ügykiosztásra jogosultak - beleértve a helyettesítést is 

A Polgári Kollégium ügykiosztását az első- és másodfokú ügycsoportokban egyaránt 

törvényszék elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese, az ő akadályoztatása 
esetén a kollégiumvezető végzi, helyettesítése akadályoztatása esetén a munkaügyi 
csoportvezető, akadályoztatása esetén a rangidős tanácselnök, az ő akadályoztatása 
esetén a tanácselnökök egyike útján történik meg, hasonlóan a munkaügyi ügyszakban 
is. 

Az ügyelosztási rendben meghatározott ügyelosztástól abban az esetben el lehet térni, 
ha az ügyelosztási rend szerint adott ügyet intéző bírák adott ügy elintézéséből ki 
vannak zárva. 

 
3.2. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszer meghatározása [Büsz. 29-32. §-
a, szabályzat 116. § (1) bekezdése] 
Polgári ügyszakban ügyszakonkénti, ügycsoportonkénti, az ügy tárgya szerinti 
szakosodás határozza meg az ügykiosztást. 
Munkaügyi ügyszakban automatikusan, egymást követő számsorrendben az 
egyenletes és arányos munkateher biztosítása érdekében, külön szakosodás nélkül 
történik az ügykiosztás. 
 
3.3. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek 
kiosztásának szabályai 
A Debreceni Törvényszéken alapvetően az általános ügykiosztási módszer szerint 
történik az ügyelosztás, amelytől a 3.4. pontban felsorolt esetekben lehet eltérni. 
 
3.4. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés esetei 
meghatározása, amelyek különösen 
3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest 
3.4.1.1. Speciális szakértelmet igényel 
3.4.1.2. Nemzetközi elemet tartalmaz 
 
3.4.2. Perjogi helyzethez képest 
3.4.2.1. Soron kívüli vagy törvényi határidős ügy 
3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett 
3.4.2.3. Bíró kizárása miatt 
3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt 
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3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett 
3.4.3.1. Tanácsok eltérő létszáma miatt 
3.4.3.2. Ügyhátralék feldolgozása miatt 
3.4.3.3. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt 
3.4.3.4. A másodfokú felülbírálatok számának kiegyenlítése végett 
3.4.3.5. Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében 
 
3.4.4. Egyéb körülményekhez képest 
3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt/miatt 
3.4.4.2. Bíró távolléte miatt - figyelemmel az ügy jellegére 
3.4.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt 
3.4.4.4. Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt 
3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása 
 
3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere 
A Polgári és Munkaügyi Kollégiumvezető az 1.Pf. tanácsban előadó bíró, tárgyalási 
kedvezményével arányos mértékben kevesebb ügyet tárgyal, peren kívüli 
ügyintézésben is ennek arányában vesz részt, szükség esetén elsőfokú peres ügyeket 
is tárgyal. 
 
3.6. Az ügykiosztás menete 
3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak 
A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.) OBH utasítás 
(a továbbiakban: Beisz.) 85., 87.§-ai értelmében a kezdőiratot és a kezdőiratként 
kezelendő iratot ügyiratként az esetleges előzményi iratokkal felszerelve a lajstromba 
történő bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon az 
irodavezető bemutatja. Az ügy kiosztására jogosult bírósági vezető az eljáró bírót 
legkésőbb az irat bemutatását követő munkanapon a jelen ügyelosztási rendben 
foglaltaknak megfelelően jelöli ki. 
 
A bírósági titkárok részére történő ügykiosztás a kollégiumvezető iránymutatása és 
felügyelete mellett az iroda feladata, automatikusan, szakosodás szerint. 
 
3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai 
A kijelölés után az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodára. Az iroda az eljáró 
bíró kijelölése után a lajstromba bejegyzi az eljáró bírói tanács sorszámát, majd az 
iratot a bírónak a kijelölés napján, de legkésőbb a következő munkanapon bemutatja. 
 
3.7. Az átosztás rendje 
3.7.1. Az átosztás esetei 
Az ügykiosztásra jogosult az ügy intézésével másik tanácsot (bírót, bírósági titkárt) jelöl 
ki a kizárása, bíró szolgálati viszonyának megszűnése vagy tartós távolléte, az ügy 
jellegére is figyelemmel távolléte, az egyenletes munkateher biztosítása, az 
ügyhátralék feldolgozása, bíró áthelyezése, tartós kirendelése és kizárása esetén. 
 
3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor 
Átosztáskor az ügy iratai bemutatásra kerülnek a kiosztásra jogosult vezetőnek, aki az 
iraton az átosztás napjának megjelölése mellett másik tanácsot jelöl ki, dátummal 



 12 

aláírással ellátva ezt bemutatja az irodának, aki az ügyet az átosztás lajstromban 
történő átvezetése érdekében átveszi. A Beisz. 97.§ (1) bekezdése értelmében a 
kijelölés módosítása esetén az iroda az ügyirat bemutatásával értesíti az újonnan 
kijelölt bírót. Az átosztás az általános ügykiosztási módszerek szerint történik. Az 
átosztásról különálló nyilvántartást vezet az iroda az átosztás ügyszámának, 
időpontjának és okának feltüntetésével. 
 
3.8. A helyettesítés rendje 

Az elsőfokú bíró akadályoztatása esetén a kollégiumvezető, akadályoztatása esetén 
a rangidős tanácselnök, illetve bármelyik, általuk kijelölt elsőfokú ügyeket intéző bíró 
járhat el.  
 
A másodfokú tanácsok esetében a helyettesítés rendje a következő: 

 

- másodfokú tanácsok esetén az akadályozott tanácselnököt elsősorban a 
kollégiumvezető, távollétében a tanácselnökök tanácsszám szerinti emelkedő 
sorrendben helyettesítik, 

- az 1. számú másodfokú tanácsba beosztott bírót a C.4. melléklet szerint a tanácsba 
beosztott bíró, 

- a 2. számú másodfokú tanácsba beosztott bírót a C.4. melléklet szerint a tanácsba 
beosztott bíró, 

- a 3. számú másodfokú tanácsba beosztott bírót a C.4. melléklet szerint a tanácsba 
beosztott bíró helyettesítheti. 

- Az elsőfokú civilisztikai és munkaügyi bírák egymást helyettesítik, szakosodás 
szerint. Elsősorban a kieső bíró tanácsszámát követő tanácsszámmal rendelkező 
bíró, az ő kiesése esetén a következő tanácsszámmal rendelkező bíró, és így tovább.  

- Az azonos ügyszakban tevékenykedő titkárok egymást, az azonos ügyszakban 
tevékenykedő bírósági ügyintézők egymást helyettesítik. Titkárok esetében az 
elsőfokú bírákra vonatkozó helyettesítési rend az irányadó. 

 
A tanácsok összetételét az ügyelosztási rend mellékletei tartalmazzák.  

 
3.9. A tanácsnál a törvényben meghatározotthoz képest magasabb létszám 
feltüntetése, az eljáró tanácsot alkotó bírók körének meghatározása, a több 
tanácsba beosztott bíró - kis bírói létszámból, eltérő ügyszakba beosztott bírákból álló 
vagy szakosodásból adódó változó összetételű tanácsok esetében 
Az eljáró tanácsot alkotó bírák körének meghatározását a mellékletek tartalmazzák. 

 
3.10. Utalás az ügyelosztási rend mellékleteire 

 
Az ügyelosztási rend a C.1., C.2., C.3., C.4., C.5., C.6 számú mellékleteket tartalmazza. 
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                                                              III.  
A GAZDASÁGI KOLLÉGIUM ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 

hatályos 2021. október 1. napjától 
1. Alapadatok 

 
 
1.1. Az ügyelosztási rendet  

előkészítette:  dr. Dankó Gabriella kollégiumvezető   
    

   véleményezte:  a Debreceni Törvényszék Gazdasági Kollégiuma, 
          a Debreceni Törvényszék Bírói Tanácsa 

 
Jóváhagyta és  
meghatározta: dr. Kahler Ilona Márta, a Debreceni Törvényszék elnöke 
 

1.2. A Debreceni Törvényszék ügyelosztási rendjét a Debreceni Törvényszék elnöke a 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban: 
Bszi.) 9.§ (1) bekezdése alapján – figyelemmel a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 
14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (továbbiakban: Büsz.) 31.-32.§-aira, valamint a bíróság 
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a 
továbbiakban: Ig. Szab.) 115.§ (1) bekezdésében meghatározott elvekre – a 
következők szerint határozza meg: 
 
2. A bíróságon működő kollégiumok 
 
2.2. Civilisztika 
 
2.2.3. Gazdasági 
 
2.2.3.1. A gazdasági kollégium által intézett ügycsoportok 

• felszámolási nemperes ügy 

• felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői igény és kifogás 

• csődeljárási nemperes ügy 

• csődeljárási nemperes ügyben vitatott hitelezői igény és kifogás 

• gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye 

• gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes ügye 

• gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett peres ügye 

• gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett nemperes ügye 

• bíróság kijelölése 

• helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. törvény 
alapján indult ügy 

• vagyonrendezési nemperes ügy 

• felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

• jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet javára bejegyzett jog- vagy tény 
törlésével összefüggő nemperes ügy 

• helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 
alapján indult ügyben kifogás 
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• vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás 

• természetes személyek bírósági adósságrendezésével összefüggő fellebbezett 
nemperes eljárások 

 
Cégeljárásban az ügycsoportok a következőek: 

• cégbejegyzési/változásbejegyzési ügy 

• cégtörvényességi ügy, ideértve a törlési eljárást is 

• végelszámolási kifogás 

• egyéb cégügy 

• jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog- vagy tény törlésével 
összefüggő nemperes ügy 

• kényszertörlési ügy 
 
3. A gazdasági kollégium szerinti ügykiosztás 
 
3.1. Az ügyek kiosztására a gazdasági első- és másodfokú peres ügyeknél és a 
felszámolási ügyeknél a gazdasági kollégium vezetője jogosult, őt akadályoztatása 
vagy elfogultsága esetén a cégbírósági csoportvezető, vagy a tanácselnök helyettesíti. 
 
A cégbíróságon az ügyek kiosztása elsősorban számítógépes ügyelosztást segítő 
program használatával, automatikusan történik. Indokolt esetben különösen a 
kapcsolódó ügyekre és a bírók, ügyintézők munka terhére és a bíróknak 
büntetőügyekben való részvételére tekintettel az ügyek kiosztására a cégbírósági 
csoportvezető jogosult, akadályoztatása vagy elfogultsága esetén a kollégiumvezető 
vagy a tanácselnök helyettesíti. 
 
3.2. Az ügyek elosztása azonos tárgyú perekben tárgyaló tanácsok között az érkezés 
sorrendjében az első- és másodfokú peres, valamint felszámolási- és cégügyek 
mértékére és az arányos munkateher biztosítására is figyelemmel történik. 
Amennyiben az ügynek előzménye volt, ugyanarra a bíróra kerül kiszignálásra, kivéve 
a cégeljárást. Felszámolási eljárásban az ügyek kiosztása a bírókra sorrendben 5-vel 
történik. 
 
3.2.2. Ügycsoportonként, az ügyek tárgya szerinti szakosodás, az ügyek súlyozásának 
és az érkezési sorrendnek a figyelembevételével történik (Ig. szab. 116.§ (1) bekezdés 
l) pontja alapján, a 116.§ (1) bekezdés f), g) és i) pontja). 
 
3.3. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek 
kiosztásának szabályai 
 
3.4. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés esetei 
meghatározása, amelyek különösen a következőek. 
 
3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest 
 
3.4.1.1. Speciális szakértelmet igénylő ügyek kiosztása körében el lehet térni az 
általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől. (Pl.: végrehajtási ügyek elbírálása 
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másodfokon, fizetési meghagyásos ügyben hozott végzés felülbírálata, természetes 
személyek adósságrendezési eljárásokban hozott végzések elleni fellebbezés elbírálása 
másodfokon, vagyonrendezési eljárás, jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet 
javára bejegyzett jog- vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy) 
 
3.4.1.2. Nemzetközi elemet tartalmazó ügyeknél 
 
3.4.2. Perjogi helyzethez képest 
 
3.4.2.1. Soron kívüli vagy törvényi határidős ügy esetén 
 
3.4.2.2. Egyesítés, illetve együttes elbírálás végett az ügyet arra lehet kiosztani, akire 
a korábban indult ügy kiosztásra került. 
 
3.4.2.3. Amennyiben a bíró, illetőleg bírói tanács kizárás, vagy egyéb ok miatt nem tud 
eljárni, az átosztás szabályai szerint kell eljárni. 

 
3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt. 
Az újraindult ügyet arra kell kiosztani, akire az alapügy kiosztásra került. 
Az azonos adós ellen indított további felszámolási eljárások azon bíróra kerülnek 
kiosztásra, aki az első ügyet kapta. A Cstv. 33/A. § (1) bekezdése alapján indult pert 
tárgyaló bíróra kerül kiosztásra a megállapítási per alapján indult marasztalási (Cstv. 
33/A. § (11) bekezdése szerinti) per. A felszámolási eljárásban előterjesztett vitatott 
hitelezői igény megállapítására irányuló és a felszámoló ellen előterjesztett kifogásolási 
eljárások az alap felszámolási eljárásban kijelölt bíróra kerülnek kiosztásra. 

 
3.4.3. Az egyenletes munkateher biztosítása végett az ügy kiosztásra jogosult vezető 
havonta kiegyenlíti az esetlegesen fennálló egyenlőtlenséget, a folyamatban lévő 
ügyek súlyszáma, nehézségi foka figyelembevételével. 
 
3.4.3.1.Tanácsok eltérő létszáma miatt 
 
3.4.3.2. Ügyhátralék feldolgozása miatt 
 
3.4.3.3. Az ügy munkaigényessége, terjedelme miatt 
 
3.4.3.4. A másodfokú felülbírálatok számának kiegyenlítése és az egyenletes 
munkateher biztosítása végett  
 
3.4.3.5. Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében 

 
3.4.4. Egyéb körülményekhez képest 

 
3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt a soron kívüli ügyintézést igénylő ügyek az 
ügyeletes bíróra, ügyintézőre kerülnek kiosztásra. 
 
3.4.4.2. Bíró távolléte miatt figyelemmel az ügy jellegére (rövid törvényi határidő) a 
soron következő bíróra osztható 
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3.4.4.3. Amennyiben a bíró, bírósági titkár szolgálati viszonya előreláthatólag fél éven 
belül meg fog szűnni nyugdíjazás, áthelyezés vagy egyéb ok miatt, az új ügyek 
kiosztása alól ezen időszakra mentesíthető. 

 
3.4.4.4. A bíró, bírósági titkár tartós (30 napot meghaladó) távolléte alatt érkező, 
előzménnyel rendelkező ügyet az ügykiosztás általános rendje szerint azok között kell 
kiosztani, akik elintézésre jogosultak. 
 
3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása esetén azt kell alkalmazni, amely az 
időszerű elbírálást jobban lehetővé teszi 
 
3.4.5 Egyéb tervezhető kivételek, az általánostól eltérő helyzet esetén (rendkívüli 
ítélkezési szünet) 
 
3.5. A vezető által intézett ügyek kiosztásának módszere 

 
A gazdasági kollégiumvezetőre, valamint a cégbírósági csoportvezetőre és az igazgatási 
feladatok ellátásával megbízott bíróra a tárgyalási kedvezményükkel arányos 
mértékben kevesebb számú ügy kerül kiosztásra. 

 
3.6. Az ügykiosztás menete 
 
3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügy kiosztásra jogosultnak. 
A Gazdasági Ügyeket Kezelő Iroda vezetője a kezdő iratként kezelendő iratot az 
esetleges előzményi iratokkal felszerelve a lajstromba történő bejegyzés napján, de 
legkésőbb az érkezést követő munkanapon bemutatja a gazdasági 
kollégiumvezetőnek, a Cégiroda vezetője a cégbírósági csoportvezetőnek 
 
3.6.2. A kiosztást követően egy munkanapon belül az ügy bemutatásra kerül az eljáró 
bíró, tanácselnök, titkár ügyintéző részére.   

 
3.7. Az átosztás rendje 

 
3.7.1. Az ügyek átosztására a következő esetekben kerülhet sor: 

 
- a bíró törvényen alapuló kizártsága, 
- a bíró tartós távolléte, 
- a bíró nyugdíjazása, szolgálati jogviszonyának egyéb megszűnése vagy 

áthelyezése, 
- az ítélkezés időszerűségének biztosítása érdekében. 

 
3.7.2. Az ügyek az átosztásra jogosult vezetőnek történő bemutatást követően egy 
munkanapon belül az ügy súlyozása, az arányos munkateher biztosításának szem előtt 
tartása mellett kell végrehajtani. 
 
3.8. A helyettesítés rendje 
A kollégiumvezetőt a csoportvezető, a csoportvezetőt a kollégiumvezető helyettesíti. 



 17 

A bíró tartós távolléte esetén az ügyek átosztása javasolt. 
Ítélkezési szünetben az ügyeleti beosztás szerinti bíró helyettesíti a többieket. 
 
3.9. A törvényben meghatározotthoz képest magasabb létszámú tanácsnál az eljáró 
tanácsot alkotó bírákat a tanács elnöke határozza meg az ügy részére való kiosztásától 
számított egy munkanapon belül figyelembe véve a bírók szakosodását, más 
tanácsokba való beosztását. 
 
3.10.  A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyeket az ügyelosztási rend 1. számú 
melléklete, a beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyeket a 2. számú 
melléklet, a beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyeket a 3.számú 
melléklet tartalmazza. 
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                                                                   IV.  

A KÖZIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 
hatályos 2021. október 1.  napjától 

1. Alapadatok 
 
1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető: 

A Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégium kollégiumvezetője: Dr. Szászi 
Ádám. 
 

1.2. Utalás a figyelembe vett alapelvekre [Igazgatási Szabályzat 115. § (1) bekezdés]: 
• Az ügyelosztási rend minden bíróra és bírósági titkárra kiterjed (teljesség elve). 
• Az ügyelosztási rendből meghatározható, hogy az érkező ügyek jellemzően 

melyik bírónak, bírói tanácsnak vagy bírósági titkárnak kell intéznie 
(absztraktság elve). 

• A munkateher kiegyenlítésének elve (negyedévente indokolt megvizsgálni a 
megvalósult ügyelosztásnak a munkateher esetleges jelentős eltérését 
eredményező hatását). 

• A kiosztott ügyek átosztásakor az ügyelosztási rend alapelveinek megfelelően 
kell eljárni (alkalmazandó szabályok azonosságának elve), ügyelosztási 
technikák variálhatóságának az elve. 

• Az ügyelosztási rend olyan eszközrendszer, amelynek alkalmazásával 
biztosítható a törvényes bíróhoz való hozzáférés és a Debreceni Törvényszék 
Közigazgatási Kollégiumában működő egyes bírói tanácsok, a bírák és a bírósági 
titkárok arányos munkamegosztása. 

 
 

2. A kollégiumban intézett ügycsoportok  
 
2. A kollégium keretében közigazgatási ügyszakba tartozó közigazgatási ügycsoportok 
[Büsz. 29. § e) pont] közül: 

1. elsőfokú közigazgatási peres ügyek („K”) 
2. közigazgatási nemperes ügyek („Kpk”) 

 
Lásd Ügyelosztási Rend 6. és 7. számú mellékleteit 
 
 
3. Ügycsoportok szerinti ügykiosztás 
 
3.1. Az ügykiosztásra jogosultak megjelölése: 
 
  

a) Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma igazgatási feladatainak 
vezetésével megbízott bíró: Dr. Szászi Ádám. 

 b) közigazgatási kollégiumvezető kinevezésétől a Debreceni Törvényszék 
Közigazgatási Kollégium kollégiumvezetője 
c) akadályoztatása esetén az igazgatási feladatokkal megbízott bíró, vagy Dr. Pál 
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Zoltán címzetes táblabíró. 
 
3.2. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszer meghatározása – 

ügycsoportonként [Büsz. 29-32. §, szabályzat 116. § (1) bekezdés]: 
 

Főszabály szerint a bírói tanácsok és az egyesbírók által tárgyalandó ügyek 
kiosztása automatikusan, egymást követő számsorrendben történik az egyenletes 
és arányos munkateher biztosítása érdekében. 
 
Közigazgatási ügyszakban minden tanács azonos számú, és azonos súlyú ügyet 
kap, és a tanácselnöki feladatot ellátó bíró feladata a tanácson belül a tanácsban 
tárgyaló ügyek tanács tagjai közötti kiosztása, a tanácson belüli egyenletes, 
arányos munkateher biztosítása érdekében. 
 
Az egyesbírói hatáskörbe tartozó ügyek kiosztásánál főszabály az automatizmus, 
figyelemmel a 3.3 és 3.4 pontban foglalt tényezőkre is. 
 
A tanácsok között nincs szakosodás. 

 
3.3. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó 

ügyek kiosztásának szabályai – ügycsoportonként: 
 

• egyesbíró részéről a Közigazgatási Perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a 
továbbiakban: Kp.) 8. § (4) bek. alapján az ügyek tanács elé utalása esetén; 

• tanács által egyesbíró elé utalás esetén [Kp. 56. § (4) bek.]; 
• egyesítendő pereknél azonos tanácsra szignálás szükségessége miatt; 
• az ún. sorozatperek vagy mintaper indítása (Kp. 33. §) esetén az azonos 

elbírálás indokoltsága miatt; 
• a soron kívül intézendő ügyek esetén a jogszabályi határidők betartásának 

szükségessége miatt; 
• a súlyszámhoz is igazodó arányos ügyelosztás miatt; 
• a KMB bíráinak más bíróságra történő kirendelése miatt; 
• bíró előre látható tartós távolléte esetén. 

 
A közigazgatási kollégium vezetője negyedévente ellenőrzi a tanácsok, bírák és bírósági 
titkárok közötti munkateher esetleges jelentős eltérést eredményező hatását. 
 
 

 
 

3.4. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés 
esetei meghatározása, amelyek különösen 

 
• kiemelt ügyek 

Normaszöveg szintjén „kiemelt”-nek nevezett ügyet a Debreceni Törvényszék 
Közigazgatási Kollégiuma nem tárgyal. 
Elképzelhető azonban adott ügy kiemeltként kezelése pl.: 
o kiemelt médiaérdeklődésre számot tartó ügyekben 
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o mintaper indítása miatt 
o nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek esetében 
Az ügykiosztásra jogosult szignálásnál figyel arra, hogy az ilyen ügyek a 
tanácsok és bírák között arányosan, egyenlően kerüljenek elosztásra. 

• soron kívüli vagy meghatározott határidőn belül intézendő ügy 
• egyesítés, együttes elbírálás miatti átszignálás 

• bíró kizárása miatti átszignálás 
• a Kp. 10. § (5) bek. alapján alkalmazandó, a Polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. tv. 16. §-a alapján, amennyiben a kizárási kérelem igazgatási 
ügykörben elintézhető az ügy, más bíróra, ill. más tanácsra átszignálása a 
közigazgatási kollégiumvezető feladata 

• az ítélkezési szünet tartama alatt, ha soron kívüli vagy rövid határidő melletti 
ügy érkezik, a szignálás az ügyeletet ellátó bírói tanácsra vagy egyesbíróra 
történik. 

• bíró távolléte miatt: 
a) soron kívüli ügy esetén vagy rövid határidőn belül intézendő ügyek esetén  

–a 3 napnál hosszabb időre távollévő bíró tanácsszámának kihagyásával a 
következő tanácsszámára történik a szignálás; 

b) nem soron kívüli ügy: 30 napot meg nem haladó távollét esetén általános 
ügyelosztási rendtől történő eltérés nem indokolt; 

• bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatti eltérő szignálás: 
45 nappal a szolgálati viszony megszűnését megelőző időponttól az érintett 
bíróra új ügyet nem lehet szignálni. 

• ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés: 
o az érkezett ügy arra a bíróra/tanácsra kerül szignálásra, aki az előzmény 

elbírálásában részt vett; 
o az „újraindult” ügy arra a bíróra/tanácsra kerül szignálásra, amely az 

előzményi ügyet tárgyalta. 
 
 
 

 
 

3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere 
 
A közigazgatási kollégium igazgatási feladatainak vezetésével megbízott bíró az 1. sz. 
melléklet szerinti ügyelosztási rendnek megfelelően tanácsban tárgyal. 
Emellett a Büsz. 2. §. 6. pontjában, részletesen a Bíróságok egységes iratkezelési 
szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.) OBH utasítás 5. sz. mellékletében felsorolt 
ügyeket intézi. 
 
Főszabály szerint az elnöki ügyeket a közigazgatási kollégium igazgatási feladatainak 
vezetésével megbízott bíró, akadályoztatása esetén az igazgatási feladatokkal 
megbízott bíró intézi. 
 
3.6. Az ügykiosztás menete 

 
• a lajstromiroda vezetője az ügy lajstromozását követően a kezdőirat érkezése 
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napján bemutatja az iratot az ügyelosztásra jogosult vezetőnek (Büsz. 30. §); 
• az ügyelosztásra jogosult az irat bemutatása után eldönti, hogy az eljárásjogi 

szabályok szerint tanácsi elbírálásra vagy egyesbírói hatáskörbe tartozik-e az 
ügy, ehhez képest az ügyelosztási rend alapelveire figyelemmel az ügyet 
kiszignálja tanácsra vagy egyesbíróra; 

• a Kp. 8. § (4) bek.: esetén – ha az egyesbíró a tanácsban történő elbírálást 
indokoltnak tartja, ennek észlelése esetén az adott ügyszak ügyelosztásra 
jogosult személyének ennek tényét jelzi és az ügyelosztásra jogosult bíró az 
adott ügyet arra a bírói tanácsra szignálja, amelynek az adott egyesbíró tagja 
volt - ezen elv biztosítása érdekében minden bíró tanácsba tagozódik (rendes 
vagy póttagként); 

• a Kp. szabályai szerinti a közigazgatási jogvita tanácsra szignálása esetén a 
tanács elnöke határozza meg, hogy az adott közigazgatási perre milyen 
összetételben áll fel a 3 fős tanács. Előadó bíró az adott tanács igazgatási 
feladattal megbízott tanács vezetője is lehet. 
 

3.7. Az átosztás rendje 
 

3.7.1. Az átosztás esetei 
 

• bíró kizárása esetén – a Kp. 10. § (5) bek. alapján alkalmazandó Pp. 16. §-a 
szerint, amennyiben a kizárási kérelem igazgatási ügykörben eldönthető, a 
szignálásra jogosult az ügyet más bíróra vagy más tanácsra szignálja; 

• a Kp. 10. § (5) bek. alapján alkalmazandó Pp. 17. § (1) bek. a) és b) pontja 
szerinti, kizárás tárgyában történő döntéshozatalt követően szintén a 
szignálásra jogosult intézkedik másik egyesbíró vagy másik tanács 
kijelöléséről; 

• bíró váratlan és/vagy tartós távolléte esetén – az ügykiosztásra jogosult bíró 
mindig az adott ügy körülményeit mérlegelve dönt az 6/2015. (XI.30.) OBH 
utasítás 107. § (2) bek. alapján   

o ügy átosztásáról; 
o tárgyalás megtartásáról; 
o tárgyalás elhalasztásáról; 
o más bíró vagy bírósági titkár kijelölésével a szükséges érdemi intézkedések 

megtételéről 
 
 

o tanácsban tárgyalt ügy esetén, ha tárgyalási napon a tanács valamely tagja 
váratlanul távol van, a tanács megbízott elnöke jogosult kijelölni a „helyettes” 
bírót a tanács tagjai közül, amennyiben ennek indokolt objektív akadálya van 
– az igazgatási vezető jelöli ki az adott tanács tárgyalási napján a „helyettes 
bírót”. 

• ügyek egyesítése: az átszignálás mindig alacsonyabb számú ügyhöz történik 
• tanács elé utalás - az egyesbíró által a Kp. 8. § (4) bek. szerinti tanács elé 

utalás esetén, ezen döntése meghozatalakor jelzéssel él az ügyelosztásra 
jogosult felé, aki az egyébként egyesbírói hatáskörbe tartozó ügyet a tanács 
elé utalással élő bíró tagságának megfelelő tanácsra szignálja – és ennek a 
ténynek a BIIR-ben történő átvezetésére a lajstromirodának utasítást ad. 
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Főszabály szerint a tanács elé utalt ügy előadó bírója a tanács elé utalás 
jogintézményét alkalmazó bíró lesz. 
 

• egyesbíró elé utalás - a Kp. 8. § (2) bek. és Kp. 56. § (4) bek. szerint a bíróság 
tanácsa az előkészítő tanácsülésen rendelheti el, hogy a tanács tagja 
egyesbíróként járjon el, ha az ügy mind ténybeli, mind jogi szempontból 
egyszerű megítélésű. 
A tanács elnöke a tanács egyesbíró elé utalásról szóló döntést jelzi az 
ügyelosztásra jogosultnak, aki az adott ügyet egyesbíróra szignálja – és 
intézkedik a lajstromiroda felé ennek BIIR-ben történő átvezetéséről.  
Az adott ügyet főszabály szerint az az egyesbíró kapja, aki az adott tanácsnak 
is tagja. 

 
3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor 

 
Az ügy átosztásakor az általános ügyelosztási rend szabályai alkalmazásával, az 
ügyelosztás technikája szerint a sorrendben következő kapja meg az ügyet. 
 

3.8. A helyettesítés rendje beosztott és kirendelt bírák/titkárok esetében 
 

• a beosztott bíró akadályoztatása esetén a 2. sz. mellékletben meghatározott 
bíró a helyettesítésre jogosult. 

• A helyettesítésre jogosult bíró akadályoztatása esetén a számsorrendben 
következő tanácsi szám alatt működő bíró a helyettesítésre jogosult; A 
legnagyobb sorszámú tanács esetén a helyettesítésre jogosult bírói tanács a 
számsorrendben előröl következő. 

• kirendelt bírák akadályoztatása esetén a 3. sz. mellékletben meghatározott bíró 
a helyettesítésre jogosult. 

• a beosztott, ill. kirendelt titkárok esetén a helyettesítés rendjét a 4. és 5. sz. 
melléklet tartalmazza. 

 
 

 
3.9. A helyettesítés rendje beosztott bírói tanácsok esetében 

 
A beosztott bírói tanácsoknál a helyettesítés rendjét az 1. sz. melléklet 
tartalmazza, magasabb bírói létszám (póttag) feltüntetésével. 
 

3.10. Ügyelosztási rend mellékletei: 
 

A Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumába beosztott és kirendelt 
bírák, ill. beosztott és kirendelt titkárok által intézett ügyek: 
1. sz. melléklet – A tanácsok által intézett ügyek 
2. sz. melléklet – A beosztott bírók által intézett ügyek  
3. sz. melléklet – A kirendelt bírók által intézett ügyek 

 4. sz. melléklet – A beosztott titkárok által intézett ügyek 
 5. sz. melléklet – A kirendelt titkárok által intézett ügyek 
 6. sz. melléklet – Közigazgatási elsőfokú peres ügyek ügycsoportja 
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 7. sz. melléklet – Közigazgatási nemperes ügyek ügycsoportja 
 

 
 
 
 

Debrecen, 2021. október 1. 
  

  
dr. Kahler Ilona Márta 
  a törvényszék elnöke 
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I/ 1.sz. melléklet 
 
A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek: 
 
 
A melléklet hatályos 2021. október 1. napjától 
 
 

Tanácsszám Név Intézett 
ügycsoport 

Kirendelés a 
törvényszékhez 

Helyettesítés 

9.B. Dr. Mocsáry 
Eszter 

A törvényszék, 
mint elsőfokú 
bíróság 
hatáskörébe 
tartozó ügyek, 
valamint eseti 
jelleggel 
törvényszék 
másodfokú 
ügyek 
elbírálásában 
történő 
részvétel és 
büntetés-
végrehajtási 
bírói 
hatáskörbe 
tartozó ügyek 
intézése. 
 

 lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8  

17.B. Dr. Horváth 
Péter 

A törvényszék, 
mint elsőfokú 
bíróság 
hatáskörébe 
tartozó ügyek 
elbírálása, 
valamint eseti 
jelleggel 
törvényszék 
másodfokú 
ügyek 
elbírálásában 
történő 
részvétel. 

 lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8 

19.B. Dr. Lányi 
Csaba 

A törvényszék, 
mint elsőfokú 
bíróság 
hatáskörébe 

 lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8 
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tartozó ügyek, 
valamint eseti 
jelleggel 
törvényszék 
másodfokú 
ügyek 
elbírálásában 
történő 
részvétel. 

24.B. Dr. Balláné 
dr. Szentpáli 
Edit 

A törvényszék, 
mint elsőfokú 
bíróság 
hatáskörébe 
tartozó ügyek 
elbírálása, 
valamint eseti 
jelleggel 
törvényszék 
másodfokú 
ügyek 
elbírálásában 
történő 
részvétel. 

 lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8 

25.B. Dr. Virágh 
Pál 

A törvényszék, 
mint elsőfokú 
bíróság 
hatáskörébe 
tartozó ügyek, 
valamint eseti 
jelleggel 
törvényszék 
másodfokú 
ügyek 
elbírálásában 
történő 
részvétel. 

 lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8 

26.B. Csizmadiáné 
dr. Pethő 
Tímea 

A törvényszék 
másodfokú 
ügyek 
elbírálásában 
történő 
részvétel. 

 lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8 

KB.I. 
13.B. 

Dr. Nagy 
László 

A katonai 
büntetőeljárás 
alá tartozó 
ügyek. Eseti 
jelleggel a nem 
katonai 

 lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8 
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büntetőeljárást 
igénylő, a 
törvényszék, 
mint elsőfokú 
bíróság 
hatáskörébe 
tartozó ügyek 
intézése az 
arányos 
terhelés szem 
előtt 
tartásával, 
továbbá bv. 
ügyek 
intézése. 

KB.III. Dr. 
Kálmánczi 
Antal János 

A katonai 
büntetőeljárás 
alá tartozó 
ügyek. Eseti 
jelleggel a nem 
katonai 
büntetőeljárást 
igénylő, a 
törvényszék, 
mint elsőfokú 
bíróság 
hatáskörébe 
tartozó, 
továbbá bv. 
ügyek 
intézése, 
valamint eseti 
jelleggel 
törvényszék 
másodfokú 
ügyek 
elbírálásában 
történő 
részvétel az 
arányos 
terhelés szem 
előtt 
tartásával. 

 lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8 

 Dr. Nagy 
Zsuzsanna 

A bv. bírói 
hatáskörbe 
tartozó ügyek 
intézése, 
esetenként Bf. 

 lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8 



 27 

tanácsba 
beosztva 
előadóként, 
tanács 
tagjaként, 
illetőleg a 
Debreceni 
Járásbíróságról 
átosztott 
büntető ügyek 
elbírálása, az 
arányos 
terhelés szem 
előtt 
tartásával. 

  Dr. 
Kerékgyártó 
Zsuzsa 

A bv. bírói 
hatáskörbe 
tartozó ügyek 
intézése, 
esetenként Bf. 
tanácsba 
beosztva 
előadóként, 
tanács 
tagjaként, a 
törvényszék, 
mint elsőfokú 
bíróság 
hatáskörébe 
tartozó ügyek, 
az arányos 
terhelés szem 
előtt 
tartásával. 

a Debreceni 
Járásbíróságról 2019. 
október 1. napjától 
2022. szeptember 30. 
napjáig 

lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8 

 Dr. 
Mensáros 
Dániel 

A bv. bírói 
hatáskörbe 
tartozó ügyek 
intézése, 
esetenként Bf. 
tanácsba 
beosztva 
előadóként, 
tanács 
tagjaként, 
illetve az 
arányos 
terhelés szem 
előtt 

a Debreceni 
Járásbíróságról 2019. 
október 1. napjától  
2022. szeptember 30. 
napjáig. 

lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8 
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tartásával. 

 Dr. Nagy 
László 

A bv. bírói 
hatáskörbe 
tartozó ügyek 
intézése, 
esetenként Bf. 
tanácsba 
beosztva 
előadóként, 
tanács 
tagjaként. 

 lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8 

 Dr. Gulyás 
Csilla 

A bv. bírói 
hatáskörbe 
tartozó ügyek 
intézése, 
esetenként Bf. 
tanácsba 
beosztva 
előadóként, 
tanács 
tagjaként. 

a Debreceni 
Járásbíróságról 2020. 
március 1. napjától  
2021. december 31. 
napjáig. 

lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8 

 Dr. Fejes 
Sándor 
Lajos 

A bv. bírói 
hatáskörbe 
tartozó ügyek 
intézése, 
esetenként Bf. 
tanácsba 
beosztva 
előadóként, 
tanács 
tagjaként, a 
törvényszék, 
mint elsőfokú 
bíróság 
hatáskörébe 
tartozó ügyek 
elbírálása.  

a Debreceni 
Járásbíróságról 2020. 
március 1. napjától  
2021. december 31. 
napjáig 

lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8 

 Dr. 
Rózsavölgyi 
Bence 

A törvényszék, 
mint elsőfokú 
bíróság 
hatáskörébe 
tartozó ügyek 
elbírálása 

a Debreceni 
Járásbíróságról 2019. 
szeptember 18. 
napjától 
2021. december 31. 
napjáig. 

lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 Dr. Mándi 
Veronika 

A törvényszék, 
mint elsőfokú 
bíróság 
hatáskörébe 
tartozó ügyek 

a Debreceni 
Járásbíróságról 2020. 
február 1. napjától  
2021. június 30. 
napjáig 

lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8 
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 Dr. Lippai 
Mónika 

A törvényszék, 
mint elsőfokú 
bíróság 
hatáskörében 
tartozó ügyek 

a Debreceni 
Járásbíróságról 2021. 
június 15. napjától 
2022. június 14. 
napjáig 

lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 
A mellékletben feltüntetett bírák a Be. 680.§ (4) bekezdésében meghatározott 
ügyekben történő ítélkezésre az OBH Elnöke által ki vannak jelölve.  
 

 
 
I/ 2. sz. melléklet 
 
A kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek  

 

 

A melléklet időbeli hatálya 2021. október 1. 
 

tanácsszám név Intézett ügycsoport Helyettesítés 

4.B. 
 
 
 
 
 

 

KB.II. 
 
 
 
 
KB.IV. 

Dr. Süvöltős 
Zsuzsa 
 
 
 
 
 
Dr. Égető Sándor 
Lajos hb. őrnagy 
(2021. június 1-
től) 
 
Dr. Kónya Tamás 
hb. őrnagy 
(2021. június 1-
től) 

A törvényszék, mint 
elsőfokú bíróság 
hatáskörébe tartozó, 
külföldi ítélet 
elismerésének tárgyában 
való eljárás. 
 
A katonai büntetőeljárás 
alá tartozó ügyek.  
 
 
 
A katonai büntetőeljárás 
alá tartozó ügyek. 

lásd ügyelosztási 
rend 3.8.  
 
 
 
 
 
lásd ügyelosztási 
rend 3.8. 
 
 
 
lásd ügyelosztási 
rend 3.8. 

 Dr. Cseke Dóra 
 
Vargáné dr. Tóth 
Zsuzsanna 
 
Dr. Oláh Angéla 
 
Dr. Csikiné dr. 
Mátyás Krisztina 
 
dr. Bagossyné dr. 
Körtvélyesi Mária 

A törvényszék, mint 
elsőfokú bíróság - 
gazdálkodással 
összefüggő kiemelt 
bűncselekményeket érintő 
– hatáskörébe tartozó 
ügyek 

lásd ügyelosztási 
rend 3.8.  

 



 30 

 
 
 
 
 
 
I/ 3.sz. melléklet 
 
A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek  

 
A melléklet időbeli hatálya 2021. október 1. napjától 
 
Tanácsszám Név Kirendelés a 

törvényszékhez 
Intézett ügycsoport Helyettesítés 

 
1.Bf. 

Dr. Kovácsné 
dr. Kereszti 
Réka Lea 
 
Felegyiné dr. 
Szabó Ágnes 
 
Dr. Sáfián 
Andrea 
 
Dr. Deák 
Judit 
 
Dr. Nagy 
Zsuzsanna 
 
 
 
Dr. 
Kerékgyártó 
Zsuzsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Gulyás 
Csilla  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019.10.01. 
napjától 
2022. 
szeptember 
30. napjáig 
 
 
 
 
 
 
2020. március 
1. napjától 
2021. 
december 31. 
napjáig 

 
 
 
 
A Btk. különös részében 
megjelölt 
bűncselekmények miatti 
ügyek másodfokú 
elbírálása. Személyi 
szabadságot korlátozó 
kényszerintézkedéssel 
kapcsolatos ügyek a 
vádemelést 
megelőzően, a 
tanácsülésen elintézhető 
egyéb ügyek és a 
szabálysértési ügyek 
arányos része.  

lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8.  
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2.Bf. Dr. Hutkai 
Marianna 
 
Csizmadiáné 
dr. Pethő 
Tímea 
bíró 
 
Dr. Lehel 
Frigyes 
 
Dr. Mocsáry 
Eszter 
 
Dr. Mensáros 
Dániel 
 
 
 
 
 
Dr. Fejes 
Sándor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019. 10.01. 
napjától 
2022. 
szeptember 
30. napjáig 
 
 
2020. március 
1. napjától 
2021. 
december 31. 
napjáig 

A Btk. különös részében 
megjelölt 
bűncselekmények miatti 
ügyek másodfokú 
elbírálása. Személyi 
szabadságot korlátozó 
kényszerintézkedéssel 
kapcsolatos ügyek a 
vádemelést 
megelőzően, a 
tanácsülésen elintézhető 
egyéb ügyek és a 
szabálysértési ügyek 
arányos része. 
 

lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8.  

18.Bf. Dr. Kovács 
Péter Pál 
 
Dr. Nagy 
Antal 
 
Dr. Kahler 
Ilona Márta 
 
Dr. Szurdi 
Béla 
 
Dr. 
Kálmánczi 
Antal János 
 
Dr. Lehel 
Frigyes 
 
Dr. Nagy 
Zsuzsanna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A gazdasági 
bűncselekmények 
felülbírálata kivételével a 
Btk. különös részében 
megjelölt 
bűncselekmények miatt 
indult ügyek másodfokú 
felülbírálata, különös 
tekintettel a közlekedési 
bűncselekmények 
körébe tartozó és a 
magánvádas ügyekre. 
Személyi szabadságot 
korlátozó 
kényszerintézkedésekkel 
kapcsolatos ügyek a 
vádemelést 

lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8.  
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Dr. Tóth 
Zoltán 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Habel 
Györgyi 
 

 
 
 
 
Debreceni 
Járásbíróságról 
2018. 01. 01. 
napjától  
2021. 
december 31. 
napjáig 
 
 
Debreceni 
Járásbíróságról 
2018. 01. 01. 
napjától  
2022. 
augusztus 31. 
napjáig 

megelőzően, valamint a 
tanácsülésen elintézhető 
egyéb ügyek és a 
szabálysértési ügyek 
arányos része. 

 
 
A mellékletben feltüntetett bírák a Be. 680.§ (4) bekezdésében meghatározott 
ügyekben történő ítélkezésre az OBH Elnöke által ki vannak jelölve.  
 
 
 
 
 
 
I/ 4. sz. melléklet 
 
A kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek 

 

A melléklet 2021. október 1. napjától hatályos 
 

Tanács 
szám 

Név Intézett ügycsoport Helyettesítés 

3. tanács  Dr. Boda 

Zoltán 

büntetés-végrehajtási ügyek intézése, 
amelyekben a büntetések, az 
intézkedések egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi 
CCXL. törvény alapján eljárhat; 
a Debreceni Törvényszék 1., 2., 18. 
tanácsa mellett határozat-tervezetek 
készítése 
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5. tanács Dr. Vágóné 

Dr. Sári 

Vanda 

büntetés-végrehajtási ügyek intézése, 
amelyekben a büntetések, az 
intézkedések egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi 
CCXL. törvény alapján eljárhat; 
a Debreceni Törvényszék 17., 19., 24., 
25. tanácsa mellett határozat-tervezetek 
készítése 

lásd 
ügyelosztási 
rend a 3.8.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I/5. sz. melléklet 
 
 
A melléklet 2021. október 1. napjától hatályos 
 

 
 

Tanácsszám 

 
 

Név 

 
 

Kirendelés Intézett ügycsoport 

 

Helyettesítés 

Honnan Idő tartam  
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II/1. melléklet az ügyelosztási rendhez 
 
A tanácsok által intézett elsőfokú ügyek 
 
 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 
 

Helyettesítés 

11.M. 
tanács 

Dr. Tarsolyné 
dr. Váradi 
Ildikó 
(munkaügyi 
és 
közigazgatási 
kijelölés) 
két ülnök 

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 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 
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kapcsolatos per – munkaviszony 
megszüntetése, Diszkriminációval 
kapcsolatos, kinevezés keletk. és 
mód. tárgyában indult, közszféra 
körébe eső, és egyéb szolgálati 
(Üsztv., Bjt., Iasz., Kjt., stb.) 
jogviszonyhoz, Egyéb per, Fegyelmi 
felelősség, Fizetési felszólítás, 
Illetménnyel kapcsolatos közszféra 
körébe eső, és egyéb szolgálati 
(Üsztv., Bjt., Iasz., Kjt., stb.) 
jogviszonyhoz kapcsolódó ügy, 
Jogviszony megszüntetésével 
összefüggő közszféra körébe eső, 
és egyéb szolgálati (Üsztv., Bjt., 
Iasz., Kjt., stb.) jogviszonyhoz 
kapcsolódó ügy, Kinevezés 
keletkezésével és módosításával 
kapcsolatos közszféra körébe eső, 
és egyéb szolgálati (Üsztv., Bjt., 
Iasz., Kjt., stb.) jogviszonyhoz 
kapcsolódó ügy, Közfoglalkoztatási, 
sport-munkaszerződéses, tanulói 
és hallgatói jogviszonyból, 
szövetkezeti tagi munkavégzési 
jogviszonyból eredő jogvita, 
Közszféra körébe eső, és egyéb 
szolgálati jogviszonyból származó 
perek (Üsztv., Bjt., Iasz., Kjt., stb.), 
Leltárhiányért fennálló felelősség, 
Megőrzési felelősség, Munkabér, 
illetmény és egyéb anyagi 
juttatások, Munkáltató kártérítései 
felelőssége, Munkáltató 
egészségsértése miatti 
kárfelelőssége, Munkáltatói 
igazolás kiadása iránti per, 
Munkaszerződés és kinevezés 
keletkezése és módosítása, 
Munkaügyi kapcsolatokkal, 
szakszervezetekkel, kollektív 
szerződéssel, stb. összefüggő 
perek, Munkavállaló kártérítési 
felelőssége, Munkavállalói 
biztosíték, Munkaviszony 
megszüntetése 
Prémium, bónusz, jutalék, jutalom, 
Rendkívüli munkavégzés, ügyelet, 
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készenlét, Szabadság 
megállapításával, kiadásával, 
megváltásával kapcsolatos per, 
Tanulmányi szerződésből származó 
perek, Teljesítményértékeléssel, 
minősítéssel kapcsolatos szolgálati 
jogviszonyból származó per, 
Versenytilalmi megállapodással 
kapcsolatos per, Vezető állású 
munkavállalóval kapcsolatos per. 
A munkavállaló szokásos 
munkavégzési helye 
meghatározása iránti per (A 
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi 
LXVI. törvény 2. § (3) bekezdése), 
Egyéb munkaügyi nemperes ügy, 
Előzetes bizonyítás, Kizárás, 
Kollektív jogra alapított vita, 
Megkeresés, Sztrájk 
jogszerűségével, elégs. szolg.-sal 
kapcs. jogvita, Egyéb munkaügyi 
nemperes ügy. 

12.M. 
tanács 

Dr. Csontos-
Kiss Zsófia 
(munkaügyi 
és 
közigazgatási 
kijelölés) 
két ülnök 

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 keletk. és 
mód. tárgyában indult, közszféra 
körébe eső, és egyéb szolgálati 
(Üsztv., Bjt., Iasz., Kjt., stb.) 
jogviszonyhoz, Egyéb per, Fegyelmi 
felelősség, Fizetési felszólítás, 
Illetménnyel kapcsolatos közszféra 
körébe eső, és egyéb szolgálati 
(Üsztv., Bjt., Iasz., Kjt., stb.) 
jogviszonyhoz kapcsolódó ügy, 
Jogviszony megszüntetésével 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 
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összefüggő közszféra körébe eső, 
és egyéb szolgálati (Üsztv., Bjt., 
Iasz., Kjt., stb.) jogviszonyhoz 
kapcsolódó ügy, Kinevezés 
keletkezésével és módosításával 
kapcsolatos közszféra körébe eső, 
és egyéb szolgálati (Üsztv., Bjt., 
Iasz., Kjt., stb.) jogviszonyhoz 
kapcsolódó ügy, Közfoglalkoztatási, 
sport-munkaszerződéses, tanulói 
és hallgatói jogviszonyból, 
szövetkezeti tagi munkavégzési 
jogviszonyból eredő jogvita, 
Közszféra körébe eső, és egyéb 
szolgálati jogviszonyból származó 
perek (Üsztv., Bjt., Iasz., Kjt., stb.), 
Leltárhiányért fennálló felelősség, 
Megőrzési felelősség, Munkabér, 
illetmény és egyéb anyagi 
juttatások, Munkáltató kártérítései 
felelőssége, Munkáltató 
egészségsértése miatti 
kárfelelőssége, Munkáltatói 
igazolás kiadása iránti per, 
Munkaszerződés és kinevezés 
keletkezése és módosítása, 
Munkaügyi kapcsolatokkal, 
szakszervezetekkel, kollektív 
szerződéssel, stb. összefüggő 
perek, Munkavállaló kártérítési 
felelőssége, Munkavállalói 
biztosíték, Munkaviszony 
megszüntetése 
Prémium, bónusz, jutalék, jutalom, 
Rendkívüli munkavégzés, ügyelet, 
készenlét, Szabadság 
megállapításával, kiadásával, 
megváltásával kapcsolatos per, 
Tanulmányi szerződésből származó 
perek, Teljesítményértékeléssel, 
minősítéssel kapcsolatos szolgálati 
jogviszonyból származó per, 
Versenytilalmi megállapodással 
kapcsolatos per, Vezető állású 
munkavállalóval kapcsolatos per. 
 
A munkavállaló szokásos 
munkavégzési helye 
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meghatározása iránti per (A 
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi 
LXVI. törvény 2. § (3) bekezdése), 
Egyéb munkaügyi nemperes ügy, 
Előzetes bizonyítás, Kizárás, 
Kollektív jogra alapított vita, 
Megkeresés, Sztrájk 
jogszerűségével, elégs. szolg.-sal 
kapcs. jogvita, Egyéb munkaügyi 
nemperes ügy. 

13.M. 
tanács 

Dr. 
Rózsavölgyi 
Bálint 
(munkaügyi- 
és 
közigazgatási 
kijelölés) 
két ülnök 

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 keletk. és 
mód. tárgyában indult, közszféra 
körébe eső, és egyéb szolgálati 
(Üsztv., Bjt., Iasz., Kjt., stb.) 
jogviszonyhoz, Egyéb per, Fegyelmi 
felelősség, Fizetési felszólítás, 
Illetménnyel kapcsolatos közszféra 
körébe eső, és egyéb szolgálati 
(Üsztv., Bjt., Iasz., Kjt., stb.) 
jogviszonyhoz kapcsolódó ügy, 
Jogviszony megszüntetésével 
összefüggő közszféra körébe eső, 
és egyéb szolgálati (Üsztv., Bjt., 
Iasz., Kjt., stb.) jogviszonyhoz 
kapcsolódó ügy, Kinevezés 
keletkezésével és módosításával 
kapcsolatos közszféra körébe eső, 
és egyéb szolgálati (Üsztv., Bjt., 
Iasz., Kjt., stb.) jogviszonyhoz 
kapcsolódó ügy, Közfoglalkoztatási, 
sport-munkaszerződéses, tanulói 
és hallgatói jogviszonyból, 
szövetkezeti tagi munkavégzési 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 
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jogviszonyból eredő jogvita, 
Közszféra körébe eső, és egyéb 
szolgálati jogviszonyból származó 
perek (Üsztv., Bjt., Iasz., Kjt., stb.), 
Leltárhiányért fennálló felelősség, 
Megőrzési felelősség, Munkabér, 
illetmény és egyéb anyagi 
juttatások, Munkáltató kártérítései 
felelőssége, Munkáltató 
egészségsértése miatti 
kárfelelőssége, Munkáltatói 
igazolás kiadása iránti per, 
Munkaszerződés és kinevezés 
keletkezése és módosítása, 
Munkaügyi kapcsolatokkal, 
szakszervezetekkel, kollektív 
szerződéssel, stb. összefüggő 
perek, Munkavállaló kártérítési 
felelőssége, Munkavállalói 
biztosíték, Munkaviszony 
megszüntetése 
Prémium, bónusz, jutalék, jutalom, 
Rendkívüli munkavégzés, ügyelet, 
készenlét, Szabadság 
megállapításával, kiadásával, 
megváltásával kapcsolatos per, 
Tanulmányi szerződésből származó 
perek, Teljesítményértékeléssel, 
minősítéssel kapcsolatos szolgálati 
jogviszonyból származó per, 
Versenytilalmi megállapodással 
kapcsolatos per, Vezető állású 
munkavállalóval kapcsolatos per. 
 
A munkavállaló szokásos 
munkavégzési helye 
meghatározása iránti per (A 
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi 
LXVI. törvény 2. § (3) bekezdése), 
Egyéb munkaügyi nemperes ügy, 
Előzetes bizonyítás, Kizárás, 
Kollektív jogra alapított vita, 
Megkeresés, Sztrájk 
jogszerűségével, elégs. szolg.-sal 
kapcs. jogvita, Egyéb munkaügyi 
nemperes ügy. 

9.M. tanács   Dr. Kormos 
János 

Atipikus munkaszerződéssel 
kapcsolatos per – munkaszerződés 

Lásd 
ügyelosztási 
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(munkaügyi 
és 
közigazgatási 
kijelölés) 
két ülnök 

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 keletk. és 
mód. tárgyában indult, közszféra 
körébe eső, és egyéb szolgálati 
(Üsztv., Bjt., Iasz., Kjt., stb.) 
jogviszonyhoz, Egyéb per, Fegyelmi 
felelősség, Fizetési felszólítás, 
Illetménnyel kapcsolatos közszféra 
körébe eső, és egyéb szolgálati 
(Üsztv., Bjt., Iasz., Kjt., stb.) 
jogviszonyhoz kapcsolódó ügy, 
Jogviszony megszüntetésével 
összefüggő közszféra körébe eső, 
és egyéb szolgálati (Üsztv., Bjt., 
Iasz., Kjt., stb.) jogviszonyhoz 
kapcsolódó ügy, Kinevezés 
keletkezésével és módosításával 
kapcsolatos közszféra körébe eső, 
és egyéb szolgálati (Üsztv., Bjt., 
Iasz., Kjt., stb.) jogviszonyhoz 
kapcsolódó ügy, Közfoglalkoztatási, 
sport-munkaszerződéses, tanulói 
és hallgatói jogviszonyból, 
szövetkezeti tagi munkavégzési 
jogviszonyból eredő jogvita, 
Közszféra körébe eső, és egyéb 
szolgálati jogviszonyból származó 
perek (Üsztv., Bjt., Iasz., Kjt., stb.), 
Leltárhiányért fennálló felelősség, 
Megőrzési felelősség, Munkabér, 
illetmény és egyéb anyagi 
juttatások, Munkáltató kártérítései 
felelőssége, Munkáltató 
egészségsértése miatti 
kárfelelőssége, Munkáltatói 
igazolás kiadása iránti per, 

rend 3.8. 
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Munkaszerződés és kinevezés 
keletkezése és módosítása, 
Munkaügyi kapcsolatokkal, 
szakszervezetekkel, kollektív 
szerződéssel, stb. összefüggő 
perek, Munkavállaló kártérítési 
felelőssége, Munkavállalói 
biztosíték, Munkaviszony 
megszüntetése 
Prémium, bónusz, jutalék, jutalom, 
Rendkívüli munkavégzés, ügyelet, 
készenlét, Szabadság 
megállapításával, kiadásával, 
megváltásával kapcsolatos per, 
Tanulmányi szerződésből származó 
perek, Teljesítményértékeléssel, 
minősítéssel kapcsolatos szolgálati 
jogviszonyból származó per, 
Versenytilalmi megállapodással 
kapcsolatos per, Vezető állású 
munkavállalóval kapcsolatos per. 
 
A munkavállaló szokásos 
munkavégzési helye 
meghatározása iránti per (A 
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi 
LXVI. törvény 2. § (3) bekezdése), 
Egyéb munkaügyi nemperes ügy, 
Előzetes bizonyítás, Kizárás, 
Kollektív jogra alapított vita, 
Megkeresés, Sztrájk 
jogszerűségével, elégs. szolg.-sal 
kapcs. jogvita, Egyéb munkaügyi 
nemperes ügy. 
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II/2. melléklet az ügyelosztási rendhez 
 
A beosztott bírók által intézett ügyek 
 
 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 
 

Helyettesítés 

7. P. tanács Dr. Kocsán 
Annamária 

Kártérítési, személyiségi jogok 
védelmével kapcsolatos perek, 
sajtóhelyreigazítási perek, vegyes 
kötelmi perek, szellemi alkotással 
kapcsolatos perek, szerzői és 
szomszédos jogi perek, civil 
szervezet nyilvántartásba 
vételéről rendelkező határozat 
hatályon kívül helyezése iránti, 
tulajdoni perek, házastársi és 
élettársi közös vagyon 
megosztása iránti perek. 
 
Nemperes ügyek: végrehajtási 
ügyek, bíró kijelölése, civil 
szervezetek nyilvántartásba 
vétele iránti ügyek, elleni 
fellebbezés elbírálása. 
 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8.  

6. P. tanács Dr. Tóth Endre 
Tamás  

Kártérítési, személyiségi jogok 
védelmével kapcsolatos perek, 
sajtóhelyreigazítási perek, vegyes 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8.  
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 kötelmi perek, szellemi alkotással 
kapcsolatos perek, szerzői és 
szomszédos jogi perek, civil 
szervezet nyilvántartásba 
vételéről rendelkező határozat 
hatályon kívül helyezése iránti, 
tulajdoni perek, házastársi és 
élettársi közös vagyon 
megosztása iránti perek. 
 
Nemperes ügyek: végrehajtási 
ügyek, bíró kijelölése, civil 
szervezetek nyilvántartásba 
vétele iránti ügyek, elleni 
fellebbezés elbírálása. 
 

8. P. tanács Dr. Csikiné dr. 
Mátyás Krisztina 
(közigazgatási 
és munkaügyi 
kijelölés) 

Vegyes kötelmi, kártérítési, 
tulajdoni, házastársi és élettársi 
közös vagyon megosztása iránti 
perek, sajtóhelyreigazítás iránti, 
személyiségi jogok védelmével és 
szellemi alkotással kapcsolatos 
perek, szerzői és szomszédosjogi 
perek, civil szervezet 
nyilvántartásba vételéről 
rendelkező határozat hatályon 
kívül helyezése iránti és öröklési 
perek. Gazdasági büntető ügy. 
 
Nemperes ügyek: végrehajtási 
ügyek, bíró kijelölése, civil 
szervezetek nyilvántartásba 
vétele iránti ügyek, elleni 
fellebbezés elbírálása. 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 

10.P. tanács Dr. Mahunka 
Péter 
 

Vegyes kötelmi, kártérítési, 
tulajdoni, házastársi és élettársi 
közös vagyon megosztása iránti 
perek, sajtóhelyreigazítás iránti, 
személyiségi jogok védelmével és 
szellemi alkotással kapcsolatos 
perek, szerzői és szomszédosjogi 
perek, civil szervezet 
nyilvántartásba vételéről 
rendelkező határozat hatályon 
kívül helyezése iránti és öröklési 
perek. 
 
Nemperes ügyek: végrehajtási 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 
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ügyek, bíró kijelölése, civil 
szervezetek nyilvántartásba 
vétele iránti ügyek, elleni 
fellebbezés elbírálása. 

 14.P. tanács Dr. Pálné dr. 
Szász Tünde 

Vegyes kötelmi, kártérítési, 
tulajdoni, házastársi és élettársi 
közös vagyon megosztása iránti 
perek, sajtóhelyreigazítás iránti, 
személyiségi jogok védelmével és 
szellemi alkotással kapcsolatos 
perek, szerzői és szomszédosjogi 
perek, civil szervezet 
nyilvántartásba vételéről 
rendelkező határozat hatályon 
kívül helyezése iránti és öröklési 
perek. 
 
Nemperes ügyek: végrehajtási 
ügyek, bíró kijelölése, civil 
szervezetek nyilvántartásba 
vétele iránti ügyek, elleni 
fellebbezés elbírálása. 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8.  

11.P. tanács Dr. Tarsolyné 
dr. Váradi 
Ildikó 
(munkaügyi 
és 
közigazgatási 
kijelölés) 

Vegyes kötelmi, kártérítési, 
tulajdoni, házastársi és élettársi 
közös vagyon megosztása iránti 
perek, sajtóhelyreigazítás iránti, 
személyiségi jogok védelmével és 
szellemi alkotással kapcsolatos 
perek, szerzői és szomszédosjogi 
perek, civil szervezet 
nyilvántartásba vételéről 
rendelkező határozat hatályon 
kívül helyezése iránti és öröklési 
perek. 
 
Nemperes ügyek: végrehajtási 
ügyek, bíró kijelölése, civil 
szervezetek nyilvántartásba 
vétele iránti ügyek, elleni 
fellebbezés elbírálása. 
 
Vegyes kötelmi, kártérítési, 
tulajdoni, házastársi és élettársi 
közös vagyon megosztása iránti 
perek, sajtóhelyreigazítás iránti, 
személyiségi jogok védelmével és 
szellemi alkotással kapcsolatos 
perek, szerzői és szomszédosjogi 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 
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perek, civil szervezet 
nyilvántartásba vételéről 
rendelkező határozat hatályon 
kívül helyezése iránti és öröklési 
perek. 
 
Nemperes ügyek: végrehajtási 
ügyek, bíró kijelölése, civil 
szervezetek nyilvántartásba 
vétele iránti ügyek, elleni 
fellebbezés elbírálása. 

12.P. tanács Dr. Csontos-
Kiss Zsófia 
(munkaügyi 
és 
közigazgatási 
kijelölés) 

Vegyes kötelmi, kártérítési, 
tulajdoni, házastársi és élettársi 
közös vagyon megosztása iránti 
perek, sajtóhelyreigazítás iránti, 
személyiségi jogok védelmével és 
szellemi alkotással kapcsolatos 
perek, szerzői és szomszédosjogi 
perek, civil szervezet 
nyilvántartásba vételéről 
rendelkező határozat hatályon 
kívül helyezése iránti és öröklési 
perek. 
 
Nemperes ügyek: végrehajtási 
ügyek, bíró kijelölése, civil 
szervezetek nyilvántartásba 
vétele iránti ügyek, elleni 
fellebbezés elbírálása. 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 

13.P. tanács Dr. 
Rózsavölgyi 
Bálint 
(közigazgatási 
és 
munkaügyi) 

Vegyes kötelmi, kártérítési, 
tulajdoni, házastársi és élettársi 
közös vagyon megosztása iránti 
perek, sajtóhelyreigazítás iránti, 
személyiségi jogok védelmével és 
szellemi alkotással kapcsolatos 
perek, szerzői és szomszédosjogi 
perek, civil szervezet 
nyilvántartásba vételéről 
rendelkező határozat hatályon 
kívül helyezése iránti és öröklési 
perek. 
 
Nemperes ügyek: végrehajtási 
ügyek, bíró kijelölése, civil 
szervezetek nyilvántartásba 
vétele iránti ügyek, elleni 
fellebbezés elbírálása. 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 
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9.P. tanács   Dr. Kormos 
János 
(munkaügyi 
és 
közigazgatási 
kijelölés) 

Vegyes kötelmi, kártérítési, 
tulajdoni, házastársi és élettársi 
közös vagyon megosztása iránti 
perek, sajtóhelyreigazítás iránti, 
személyiségi jogok védelmével és 
szellemi alkotással kapcsolatos 
perek, szerzői és szomszédosjogi 
perek, civil szervezet 
nyilvántartásba vételéről 
rendelkező határozat hatályon 
kívül helyezése iránti és öröklési 
perek. 
 
Nemperes ügyek: végrehajtási 
ügyek, bíró kijelölése, civil 
szervezetek nyilvántartásba 
vétele iránti ügyek, elleni 
fellebbezés elbírálása. 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 

 Dr. Tardiné dr. Szabó Piroska Gazdasági büntető ügy Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

16.P. tanács Dr. Tóth Éva Kártérítési, személyiségi jogok 
védelmével kapcsolatos perek, 
sajtóhelyreigazítási perek, vegyes 
kötelmi perek, szellemi alkotással 
kapcsolatos perek, szerzői és 
szomszédos jogi perek, civil 
szervezet nyilvántartásba 
vételéről rendelkező határozat 
hatályon kívül helyezése iránti, 
tulajdoni perek, házastársi és 
élettársi közös vagyon 
megosztása iránti perek. 
 
Nemperes ügyek: végrehajtási 
ügyek, bíró kijelölése, civil 
szervezetek nyilvántartásba 
vétele iránti ügyek, elleni 
fellebbezés elbírálása. 
 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 
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II/3. melléklet az ügyelosztási rendhez 
 
A kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek 
 
 
 
Tanács-

szám 

Név Kirendelés a 

törvényszékhez 

Intézett ügycsoport Helyettesítés 

Honnan Időtar-

tam 

15.P. Dr. Korona Anikó Beretty
óújfalui 
Járásbír
óság 

2021. 
január 
26- 
 2021. 
decemb
er 31. 
napjáig 
 

Elsőfokú családjogi 
tárgyú ügyek 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/4. melléklet az ügyelosztási rendhez 
 
A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek 
 
A melléklet időbeli hatálya: 2021. október 1. napjától 
 

Tanács
szám 

Név Kirendelés a 
törvényszékhez 

Intézett 
ügycsoport 

Helyettesíté
s 

Honnan Időtar
-tam 

1.Pf.    A Ptk. IV. Könyve 
(CSJK) hatálya alá 
tartozó perek, 
tulajdoni, öröklési, 
birtokvédelmi, 
végrehajtási 
perekben, vegyes 
kötelmi és 
kártérítési, 
jognyilatkozat 
pótlása és 
társasházi 
határozatok 
megtámadása 
iránti fellebbezések 
elbírálása. 
 
Nemperes ügyek: 
Közjegyzői 
eljárásban és 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 Dr. Tóth Éva 
tanácselnök 

 Dr. Pálné dr. 
Szász Tünde 
bíró 

 Dr. Petőné dr. 
Bazsó Ildikó 
bíró 

Dr. Csontos-
Kiss Zsófia 
(munkaügyi és 
közigazgatási 
kijelölés) 
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végrehajtási 
eljárásban hozott 
végzések elleni 
fellebbezés 
elbírálása. Bíró 
kizárása, eljáró 
bíróság kijelölése, 
intézeti 
gyógykezeléssel 
kapcsolatos 
határozatok, 
megelőző 
távoltartás, eljárási 
kifogás és 
valamennyi perben 
és nemperes 
ügyben hozott 
végzés elleni 
fellebbezés 
elbírálása. 

2.Pf. Dr. Drexler 
Péter 
tanácselnök 

  Tulajdoni, öröklési, 
birtokvédelmi, 
végrehajtási 
perekben, vegyes 
kötelmi és 
kártérítési, 
jognyilatkozat 
pótlása és 
társasházi 
határozatok 
megtámadása 
iránti határozatok 
ellen benyújtott 
fellebbezések 
elbírálása. 
 
Nemperes ügyek: 
Közjegyzői 
eljárásban és 
végrehajtási 
eljárásban hozott 
végzések elleni 
fellebbezés 
elbírálása. Bíró 
kizárása, eljáró 
bíróság kijelölése, 
intézeti 
gyógykezeléssel 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 Tarsolyné dr. 
Váradi Ildikó 
bíró 
(munkaügyi és 
közigazgatási 
kijelölés)  

 Dr. Czinege 
Anikó bíró 

 Dr. Rózsavölgyi 
Bálint bíró 
(közigazgatási 
és munkaügyi 
kijelölés) 
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kapcsolatos 
határozatok, 
megelőző 
távoltartás, eljárási 
kifogás és 
valamennyi perben 
és nemperes 
ügyben hozott 
végzés elleni 
fellebbezés 
elbírálása. 

3.Pf. Dr. Tóth Endre 
Tamás 
tanácselnök 

  Tulajdoni, öröklési, 
birtokvédelmi, 
végrehajtási 
perekben, vegyes 
kötelmi és 
kártérítési, 
jognyilatkozat 
pótlása és 
társasházi 
határozatok 
megtámadása 
iránti határozatok 
ellen benyújtott 
fellebbezések 
elbírálása. 
 
Nemperes ügyek: 
Közjegyzői 
eljárásban és 
végrehajtási 
eljárásban hozott 
végzések elleni 
fellebbezés 
elbírálása. Bíró 
kizárása, eljáró 
bíróság kijelölése, 
intézeti 
gyógykezeléssel 
kapcsolatos 
határozatok, 
megelőző 
távoltartás, eljárási 
kifogás és 
valamennyi perben 
és nemperes 
ügyben hozott 
végzés elleni 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 Rózsavölgyi 
Bálint 
(közigazgatási 
és munkaügyi 
kijelölés) 

 Dr. Kocsán 
Annamária bíró 

Dr. Csikiné dr. 
Mátyás 
Krisztina 
(közigazgatási 
és munkaügyi 
kijelölés) 

Dr. Tardiné dr. 
Szabó Piroska 



 51 

fellebbezés 
elbírálása. 

4.Pf. Dr. Tardiné dr. 
Szabó Piroska 
tanácselnök 

  Tulajdoni, öröklési, 
birtokvédelmi, 
végrehajtási 
perekben, vegyes 
kötelmi és 
kártérítési, 
jognyilatkozat 
pótlása és 
társasházi 
határozatok 
megtámadása 
iránti határozatok 
ellen benyújtott 
fellebbezések 
elbírálása. 
 
Nemperes ügyek: 
Közjegyzői 
eljárásban és 
végrehajtási 
eljárásban hozott 
végzések elleni 
fellebbezés 
elbírálása. Bíró 
kizárása, eljáró 
bíróság kijelölése, 
intézeti 
gyógykezeléssel 
kapcsolatos 
határozatok, 
megelőző 
távoltartás, eljárási 
kifogás és 
valamennyi perben 
és nemperes 
ügyben hozott 
végzés elleni 
fellebbezés 
elbírálása. 

 

Dr. Csikiné dr. 
Mátyás 
Krisztina 

Dr. Petőné dr. 
Bazsó Ildikó 

Dr. Tóth Éva 

5.Pf. Dr. Tóth Csaba 
Levente 
tanácselnök 

  Tulajdoni, öröklési, 
birtokvédelmi, 
végrehajtási 
perekben, vegyes 
kötelmi és 
kártérítési, 
jognyilatkozat 

 

Dr. Mahunka 
Péter 

Dr. Kormos 
János 
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Dr. Rózsavölgyi 
Bálint 

pótlása és 
társasházi 
határozatok 
megtámadása 
iránti határozatok 
ellen benyújtott 
fellebbezések 
elbírálása. 
 
Nemperes ügyek: 
Közjegyzői 
eljárásban és 
végrehajtási 
eljárásban hozott 
végzések elleni 
fellebbezés 
elbírálása. Bíró 
kizárása, eljáró 
bíróság kijelölése, 
intézeti 
gyógykezeléssel 
kapcsolatos 
határozatok, 
megelőző 
távoltartás, eljárási 
kifogás és 
valamennyi perben 
és nemperes 
ügyben hozott 
végzés elleni 
fellebbezés 
elbírálása. 
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II/5. melléklet az ügyelosztási rendhez 
 
A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek 
 
 

Tanácsszám 
 

Név Intézett ügycsoport 
 

Helyettesítés 

Bírósági 
titkárok 

 Civil szervezetek nyilvántartásával és 
végelszámolásával kapcsolatos ügyek, 
végrehajtás elrendelése iránti ügyek, 
és egyéb, törvényszéki elsőfokú 
nemperes ügyek intézése. 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 13.Pk. Dr. Dienes 

Sándor 

16.Pk. Dr. Mórocz 
Marietta 
Eleonóra 

17.Pk. Dr. 
Sulyokné 
dr. 
Ladányi 
Andrea 

18.Pk. Dr. 
Jánosiné 
dr. Kardos 
Zsófia 

19.Pk. Dr. Béres 
Judit 

21.Vh. Dr. 
Sulyokné 
dr. 
Ladányi 
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Andrea 

22.Vh. Dr. Mórocz 
Marietta 

Mpk/Vh Dr. 
Bereczki 
Péter 

tartós kirendelés 
Munkaügyi nemperes ügycsoport: A 
munkavállaló szokásos munkavégzési 
helye meghatározása iránti per (A 
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi 
LXVI. törvény 2. § (3) bekezdése), 
Egyéb munkaügyi nemperes ügy, 
Előzetes bizonyítás, Kizárás, Kollektív 
jogra alapított vita, Megkeresés, 
Sztrájk jogszerűségével, elégs. szolg.-
sal kapcs. jogvita, Egyéb munkaügyi 
nemperes ügy. 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

Mpk/Vh Dr. Fiók 
Andrea 

tartós kirendelés 
Munkaügyi nemperes ügycsoport: A 
munkavállaló szokásos munkavégzési 
helye meghatározása iránti per (A 
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi 
LXVI. törvény 2. § (3) bekezdése), 
Egyéb munkaügyi nemperes ügy, 
Előzetes bizonyítás, Kizárás, Kollektív 
jogra alapított vita, Megkeresés, 
Sztrájk jogszerűségével, elégs. szolg.-
sal kapcs. jogvita, Egyéb munkaügyi 
nemperes ügy. 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 Dr. Pallagi 
Orsolya 

kirendelve a Debreceni Járásbíróságra Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 Dr. Tímár 
Kinga 
Klaudia 

kirendelve a Debreceni Járásbíróságra Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 Dr. Nagy 
Ildikó 

kirendelve a Debreceni Járásbíróságra Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

Bírósági 
ügyintézők 

Dr. Varga 
Judit 

kirendelve Debreceni Járásbíróságra Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 Dr. Lilik 
István 

végrehajtási nemperes és egyéb, 
56/2008. (III.26.) Korm.rendeletben 
foglalt feladat 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 Dr. 
Hatházi 
Réka 

végrehajtási nemperes és egyéb, 
56/2008. (III.26.) Korm.rendeletben 
foglalt feladat 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 Dr. Veres végrehajtási nemperes és egyéb, Lásd 



 55 

György 
Krisztián 

56/2008. (III.26.) Korm.rendeletben 
foglalt feladat 

ügyelosztási 
rend 3.8. 

 Dr. 
Kardosné 
Monoki 
Éva 

végrehajtási nemperes és egyéb, 
56/2008. (III.26.) Korm.rendeletben 
foglalt feladat 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/6. melléklet az ügyelosztási rendhez 
 
A kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek 
 
 

Tanácsszám 
 

Név Kirendelés a 
Törvényszékhez 

Intézett 
ügycsoport 

 

Helyettesítés 

Honnan Időtartam 
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Bírósági 
titkárok 

   Civil szervezetek 
nyilvántartásával 
és 
végelszámolásával 
kapcsolatos 
ügyek, 
végrehajtás 
elrendelése iránti 
ügyek, és egyéb, 
törvényszéki 
elsőfokú 
nemperes ügyek 
intézése. 

 

15.Pk. Dr. 
Andrási-
Kovács 
Nikolett 

Debreceni 
Járásbíróságról  

2020. 
január 1-
2021. július 
20. Tartós 
távollét 

Lásd 
ügyelosztási 
rend 3.8. 

 
 
 
 
 
 
 
III/1. számú melléklet 

 
A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek 

 
A melléklet időbeli hatálya: 2021. október 1. napjától 
 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport Helyettesítés 

1. Dr. Hágerné Dr. Buzás 
Andrea 

- csőd- és felszámolási eljárások, 
- vállalkozások egymás közötti 
perei, 
- Cstv.-ben szabályozott peres 
ügyek, 
- gazdasági társaság alapításával 
és törvényes működésével 
kapcsolatos perek 
- jogutód nélkül megszűnt cég 
javára bejegyzett jog- vagy tény 
törlésével összefüggő nemperes 
eljárás, 
- adósságrendezési eljárás 

3.8. pont szerint 

    

2. Dr. Bagossyné Dr. 
Körtvélyesi Mária 

-csőd- és felszámolási eljárások 3.8. pont szerint 

5. Dr. Dankó Gabriella - csőd- és felszámolási eljárások 3.8. pont szerint 

9. Dr. Katonáné Dr. Besesek 
Ildikó 

- csőd- és felszámolási eljárások, 
- vállalkozások egymás közötti 
perei, 

3.8. pont szerint 



 57 

- Cstv.-ben szabályozott peres 
ügyek, 
- gazdasági társaság alapításával 
és törvényes működésével 
kapcsolatos perek, 
- vagyonrendezési eljárás 

10. Dr. Ambrus Zoltán - csőd- és felszámolási eljárások, 
- vállalkozások egymás közötti 
perei, 
- Cstv.-ben szabályozott peres 
ügyek, 
- gazdasági társaság alapításával 
és törvényes működésével 
kapcsolatos perek 
- jogutód nélkül megszűnt cég 
javára bejegyzett jog- vagy tény 
törlésével összefüggő nemperes 
eljárás, 
- adósságrendezési eljárás 

3.8. pont szerint 

11. Dr. Szántainé Dr. Tóth 
Krisztina 

- csőd- és felszámolási eljárások, 
- vállalkozások egymás közötti 
perei, 
- Cstv.-ben szabályozott peres 
ügyek, 
- gazdasági társaság alapításával 
és törvényes működésével 
kapcsolatos perek,  
- vagyonrendezési eljárás 

3.8. pont szerint 

 Dr. Fülöp Ottilia vállalkozások egymás közötti 
perei, 
- gazdasági társaság alapításával 
és törvényes működésével 
kapcsolatos perek 
 
A Ctv. 1/A. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti, valamennyi a Ctv.-ben 
szabályozott nemperes eljárás: 
cégbejegyzés, változásbejegyzés, 
a cég átalakulásának, 
egyesülésének, szétválásának 
bejegyzésére irányuló eljárások, 
törvényességi felügyeleti eljárás, 
megszüntetési eljárás, 
kényszertörlési eljárás, 
végelszámolás, végelszámolási 
kifogás, jog, tény törlése iránti 
eljárás. 

3.8. pont szerint 
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 Vargáné Dr. Tóth 
Zsuzsanna 

A Ctv. 1/A. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti, valamennyi a Ctv.-ben 
szabályozott nemperes eljárás: 
cégbejegyzés, változásbejegyzés, 
a cég átalakulásának, 
egyesülésének, szétválásának 
bejegyzésére irányuló eljárások, 
törvényességi felügyeleti eljárás, 
megszüntetési eljárás, 
kényszertörlési eljárás, 
végelszámolás, végelszámolási 
kifogás, jog, tény törlése iránti 
eljárás. 

3.8. pont szerint 

 Dr. Oláh Angéla A Ctv. 1/A. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti, valamennyi a Ctv.-ben 
szabályozott nemperes eljárás: 
cégbejegyzés, változásbejegyzés, 
a cég átalakulásának, 
egyesülésének, szétválásának 
bejegyzésére irányuló eljárások, 
törvényességi felügyeleti eljárás, 
megszüntetési eljárás, 
kényszertörlési eljárás, 
végelszámolás, végelszámolási 
kifogás, jog, tény törlése iránti 
eljárás. 

3.8. pont szerint 

 Dr. Cseke Dóra A Ctv. 1/A. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti, valamennyi a Ctv.-ben 
szabályozott nemperes eljárás: 
cégbejegyzés, változásbejegyzés, 
a cég átalakulásának, 
egyesülésének, szétválásának 
bejegyzésére irányuló eljárások, 
törvényességi felügyeleti eljárás, 
megszüntetési eljárás, 
kényszertörlési eljárás, 
végelszámolás, végelszámolási 
kifogás, jog, tény törlése iránti 
eljárás. 

3.8. pont szerint 
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III/2. számú melléklet 

 
A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek  

 
A melléklet időbeli hatálya: 2021. október 1. napjától 
 

Tanácsszám Név Kirendelés a 
törvényszékhez 

Intézett ügycsoport Helyettesítés 

Honnan Időtartam 

2.Gf. Dr. Bagossyné Dr. 
Körtvélyesi Mária 
tanácselnöki 
feladatokat ellátó bíró 
 
 
 
 
 
Dr. Szántainé Dr. Tóth 
Krisztina bíró 
Dr. Oláh Angéla bíró 
 
Dr. Hágerné Dr. Buzás 
Andrea bíró 
 

  Helyi bíróságok által 
vállalkozások 
egymás közötti 
pereiben elsőfokon 
hozott ítéletek elleni 
fellebbezések 
elbírálása, végzések 
elleni fellebbezések, 
végrehajtási ügyek 
elbírálása 
másodfokon, fizetési 
meghagyásos 
ügyben hozott 
végzés felülbírálata.   

3.8. pont 
szerint 

5.Gf. Dr. Dankó Gabriella 
tanácselnök 
 
 
 
 
Dr. Hágerné Dr. Buzás 
Andrea bíró 
Dr. Cseke Dóra bíró 
Dr. Szántainé Dr. Tóth 
Krisztina bíró 

  Helyi bíróságok által 
vállalkozások 
egymás közötti 
pereiben elsőfokon 
hozott ítéletek elleni 
fellebbezések 
elbírálása, végzések 
elleni fellebbezések, 
természetes 
személyek 
adósságrendezési 
eljárásában 
meghozott végzések 
elleni fellebbezések 
elbírálása 
másodfokon. 

3.8. pont 
szerint 
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III/3. számú melléklet 

 
A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek 

 
A melléklet időbeli hatálya: 2021. október 1. napjától  
 

 
 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport Helyettesítés 

8. Dr. Hajba Andrea végrehajtási eljárás 3.8.pont 
szerint 

 Dr. Rácz Erika Egyszerűsített alap cégbejegyzési 
eljárás, változásbejegyzési eljárás bt., 
kkt., egyéni cég és kft. esetén, kivéve, 
ha a kérelem a társaság jegyzett 
tőkéjének változására vagy kizárólag a 
létesítő okirat cégjegyzéket nem érintő 
rendelkezésére vonatkozik (Ctv. 50. § 
(3) bekezdés). Névfoglalás. 
Törvényességi felügyeleti ügyek, ha a 
kérelmező nem a cég cégjegyzékébe 
bejegyzett személy vagy szervezet. 
Különleges törvényességi eljárás (Ctv. 
87. §, 89.-90. §, 91. §). 
Ctv. 24. § (5) bekezdése, 25. § (2) 
bekezdése, 26. § (1) bekezdés a), b), 
f), l) pontjai szerinti tények 
bejegyzése. Ctv. 77. § (4) bekezdése 
szerinti eljárást megszüntető végzés. 
Ctv. 116.-117. §-ai szerinti végzések. 

3.8. pont 
szerint 
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Kérelemre történő végelszámolás 
bejegyzése és a cég törlése bt., kkt. és 
egyéni cég esetén. 

 Dr. Szabó Márta Olga Egyszerűsített alap cégbejegyzési 
eljárás, változásbejegyzési eljárás bt., 
kkt., egyéni cég és kft. esetén, kivéve, 
ha a kérelem a társaság jegyzett 
tőkéjének változására vagy kizárólag a 
létesítő okirat cégjegyzéket nem érintő 
rendelkezésére vonatkozik (Ctv. 50. § 
(3) bekezdés). Névfoglalás. 
Törvényességi felügyeleti ügyek, ha a 
kérelmező nem a cég cégjegyzékébe 
bejegyzett személy vagy szervezet. 
Különleges törvényességi eljárás (Ctv. 
87. §, 89.-90. §, 91. §). 
Ctv. 24. § (5) bekezdése, 25. § (2) 
bekezdése, 26. § (1) bekezdés a), b), 
f), l) pontjai szerinti tények 
bejegyzése. Ctv. 77. § (4) bekezdése 
szerinti eljárást megszüntető végzés. 
Ctv. 116.-117. §-ai szerinti végzések. 
Kérelemre történő végelszámolás 
bejegyzése és a cég törlése bt., kkt. és 
egyéni cég esetén. 

3.8. pont 
szerint 

 Somogyi Erika Egyszerűsített alap cégbejegyzési 
eljárás, változásbejegyzési eljárás bt., 
kkt., egyéni cég és kft. esetén, kivéve, 
ha a kérelem a társaság jegyzett 
tőkéjének változására vagy kizárólag a 
létesítő okirat cégjegyzéket nem érintő 
rendelkezésére vonatkozik (Ctv. 50. § 
(3) bekezdés). Névfoglalás. 
Törvényességi felügyeleti ügyek, ha a 
kérelmező nem a cég cégjegyzékébe 
bejegyzett személy vagy szervezet. 
Különleges törvényességi eljárás (Ctv. 
87. §, 89.-90. §, 91. §). 
Ctv. 24. § (5) bekezdése, 25. § (2) 
bekezdése, 26. § (1) bekezdés a), b), 
f), l) pontjai szerinti tények 
bejegyzése. Ctv. 77. § (4) bekezdése 
szerinti eljárást megszüntető végzés. 
Ctv. 116.-117. §-ai szerinti végzések. 
Kérelemre történő végelszámolás 
bejegyzése és a cég törlése bt., kkt. és 
egyéni cég esetén. 

3.8. pont 
szerint 



 62 

 Nagy Mariann Egyszerűsített alap cégbejegyzési 
eljárás, változásbejegyzési eljárás bt., 
kkt., egyéni cég és kft. esetén, kivéve, 
ha a kérelem a társaság jegyzett 
tőkéjének változására vagy kizárólag a 
létesítő okirat cégjegyzéket nem érintő 
rendelkezésére vonatkozik (Ctv. 50. § 
(3) bekezdés). Névfoglalás. 
Törvényességi felügyeleti ügyek, ha a 
kérelmező nem a cég cégjegyzékébe 
bejegyzett személy vagy szervezet. 
Különleges törvényességi eljárás (Ctv. 
87. §, 89.-90. §, 91. §). 
Ctv. 24. § (5) bekezdése, 25. § (2) 
bekezdése, 26. § (1) bekezdés a), b), 
f), l) pontjai szerinti tények 
bejegyzése. Ctv. 77. § (4) bekezdése 
szerinti eljárást megszüntető végzés. 
Ctv. 116.-117. §-ai szerinti végzések. 
Kérelemre történő végelszámolás 
bejegyzése és a cég törlése bt., kkt. és 
egyéni cég esetén. 

3.8. pont 
szerint 
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IV/1. számú melléklet 

 
A beosztott bírói tanácsok által intézett ügyek 

 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. október 1. napjától 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoportok Helyettesítés 

 

101.K tanács Dr. Pál Zoltán 

Dr. Bodnár József  

Dr. Cogoi Márk 

 

póttag: 

Dr. Enyedi István 

1. elsőfokú 

közigazgatási peres 

ügy 

 

2. közigazgatási 

nemperes ügy 

102.K. tanács 

102.K tanács Dr. Tóth Szilvia 

Dr. Elek László  

  

Dr. Andorkó Imre Péter 

 

 

 

 

póttag: 

Dr. Csilek Árpád 

1. elsőfokú 

közigazgatási peres 

ügy 

 

2. közigazgatási 

nemperes ügy 

103.K. tanács 

103.K. 

tanács 

Dr. Szászi Ádám 

Dr. Csilek Árpád 

Dr. Moskovitsné Dr. Tőkés   

Mónika 

1. elsőfokú 

közigazgatási peres 

ügy 

 

101.K. tanács 
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póttag: 

Dr. Pituk Emese 

2. közigazgatási 

nemperes ügy 

104.K. 

tanács 

Dr. Pituk Emese 

Dr. Enyedi István 

Dr. Balla Orsolya 

Dr. Fiók Andrea 

 

póttag: 

Dr. Szászi Ádám 

1. elsőfokú 

közigazgatási 

peres ügy 

 

2. közigazgatási 

nemperes ügy 

102.K. tanács 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV/2. számú melléklet  

A beosztott bírák és az általuk intézett ügyek 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. október 1. napjától 

 

Tanács- 

szám 

Név Intézett ügycsoport Helyettesítés 

 1.K. Dr. Enyedi István 

Tárgyalási nap:  

minden páratlan kedd és 

csütörtök 

 

Tárgyaló: fszt. 4. 

 

Tanácsban (104.K.) 

Tárgyalási nap: 

minden páros hét: szerda 

Tárgyaló: fsz. 4. 

 

 

 

a 6. és 7. sz. mellékletben 

felsorolt valamennyi 

közigazgatási ügy   

Dr. Pál Zoltán 

2.K. Dr. Balla Orsolya 

Tárgyalási nap: 

minden páratlan hét: kedd és 

csütörtök 

Tárgyaló: fsz. 3. 

 

Tanácsban (104.K.) 

minden páros hét szerda 

a 6. és 7. sz. mellékletben 

felsorolt valamennyi 

közigazgatási ügy 

 

Dr. Bodnár József 
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Tárgyaló: I/6. 

 

3.K. Dr. Andorkó Imre Péter 

Tárgyalási nap: 

minden páratlan hét: kedd és 

csütörtök 

Tárgyaló: fsz. 3. 

 

Tanácsban (102.K.) 

minden páros hét szerda 

Tárgyaló: I/7. 

 

a 6. és 7. sz. mellékletben 

felsorolt valamennyi 

közigazgatási ügy 

 

Dr. Szászi Ádám 

4.K. Dr. Fiók Andrea 

Tárgyalási nap: 

minden páratlan hét: kedd és 

csütörtök 

Tárgyaló: fsz. 2. 

 

Tanácsban (104.K.) 

minden páros hét: szerda 

Tárgyaló: fsz. 4. 

a 6. és 7. sz. mellékletben 

felsorolt valamennyi 

közigazgatási ügy 

 

Dr. Csilek Árpád 

7.K Dr. Pál Zoltán 

Tárgyalási nap: 

minden páros hét: hétfő és 

szerda 

 

Tárgyaló: I/6.  

 

Tanácsban (101.K.) 

Tárgyalási nap: 

minden páratlan hét: szerda 

 

Tárgyaló: I/6. 

a 6. és 7. sz. mellékletben 

felsorolt valamennyi 

közigazgatási ügy 

 

 

 

 

Dr. Bodnár József 

8.K. Dr. Bodnár József 

Tárgyalási nap: 

minden páros kedd és 

csütörtök 

 

Tárgyaló: fszt. 2.  

 

Tanácsban (101.K.) 

Tárgyalási nap: 

minden páratlan hét szerda 

 

Tárgyaló: I/6. 

a 6. és 7. sz. mellékletben 

felsorolt valamennyi 

közigazgatási ügy 

 

Dr. Tóth Szilvia 

10.K Dr. Tóth Szilvia 

Tárgyalási nap: 

minden páratlan hét: kedd és 

a 6. és 7. sz. mellékletben 

felsorolt valamennyi 

közigazgatási ügy 

Dr. Szászi Ádám 
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csütörtök 

Tárgyaló: I/7 

 

Tanácsban (102.K.) 

Tárgyalási nap: 

minden páros hét: 

szerda 

Tárgyaló: I/6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.K Dr. Szászi Ádám 

Tárgyalási nap: 

minden páros hét kedd és 

csütörtök 

Tárgyaló: I/6 

 

Tanácsban (103.K.) 

Tárgyalási nap: 

minden páratlan hét: szerda 

Tárgyaló: fsz. 1. 

a 6. és 7. sz. mellékletben 

felsorolt valamennyi 

közigazgatási ügy 

 

 

 

Dr. Cogoi Márk 

12.K Dr. Cogoi Márk 

Tárgyalási nap: 

minden páros hét: kedd és 

csütörtök 

Tárgyaló: I/7.  

 

Tanácsban (101.K.) 

Tárgyalási nap:  

minden páratlan hét: szerda 

Tárgyaló: I/6. 

 

a 6. és 7. sz, mellékletben 

felsorolt valamennyi 

közigazgatási ügy 

 

 

 

 

 

 

Dr. Pituk Emese 

13.K Dr. Pituk Emese 

Tárgyalási nap: 

minden páratlan hét: kedd és 

csütörtök 

Tárgyaló: I/8.  

 

Tanácsban (104/K) 

 

Tárgyalási nap:  

minden páros hét: csütörtök 

szerda 

Tárgyaló: Fszt.4 

a 6. és 7. sz. mellékletben 

felsorolt valamennyi 

közigazgatási ügy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Elek László 

18.K Dr. Elek László 

Tárgyalási nap: 

minden páratlan hét: kedd és 

csütörtök 

 

Tárgyaló: I/7.  

 

a 6. és 7. sz. mellékletben 

felsorolt valamennyi 

közigazgatási ügy 

 

 

 

Dr. Moskovitsné 

Dr. Tőkés Mónika 
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Tanácsban (102.K.) 

Tárgyalási nap:  

minden páros hét:  

szerda 

Tárgyaló:  I/7 

19.K Dr. Moskovitsné dr. Tőkés 

Mónika 

Tárgyalási nap: 

minden páros hét: kedd és 

csütörtök 

 

Tárgyaló: fszt. 4. 

 

Tanácsban (103.K.) 

Tárgyalási nap:  

minden páratlan hét: szerda 

Tárgyaló: fszt. 1. 

vagy  

Tanácsban (104.K.) 

Tárgyalási nap: 

minden páratlan hét 

csütörtök 

Tárgyaló: I/6. 

 

a 6. és 7. sz. mellékletben 

felsorolt valamennyi 

közigazgatási ügy 

 

 

Dr. Csilek Árpád 

20.K Dr. Csilek Árpád 

Tárgyalási nap: 

minden páros hét: kedd és 

csütörtök 

 

Tárgyaló: fszt. 3.  

 

Tanácsban (103.K.) 

Tárgyalási nap:  

minden páratlan hét: szerda 

 

Tárgyaló: fszt. 4 

 

a 6. és 7. sz. mellékletben 

felsorolt valamennyi 

közigazgatási ügy 

 

 

Dr. Pál Zoltán 
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IV/3. számú melléklet 

 

 

A kirendelt bírók által intézett ügyek 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. október 1. napjától 

 

Tanács-

szám 

Név Kirendelés a Törvényszékhez 

Honnan Időtartama Intézett ügycsoport Helyettesítés 
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IV/4. számú melléklet 

 

 

 

A beosztott titkárok által intézett ügyek 

 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. október 1. napjától 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoportok Helyettesítés 

  

Dr. Bereczki Péter 

 

tartós kirendelés  

 

  

Dr. Várvölgyi Csaba 

 

tartós kirendelés 

 

 

202.Kpk 

 

Dr. Kósa Mariann 

 

• 7. sz. mellékletből: 4. sz. 

ügyminőség  

 

Dr. Szilágyi János 

Zoltán 

 

203.Kpk 

Dr. Szilágyi János 

Zoltán 

 

• 7. sz. mellékletből: 4. sz. 

ügyminőség  

 

102 és 104. számú tanács 

munkájának segítése 

 

Dr. Kósa Mariann 

204. Kpk. Dr. Maka Rebeka • 7. számú mellékletből: 4.   

sz. ügyminőség 

       

      - a 103. tanács munkájának 

segítése 

  

 

 

Dr. Gyöngy Réka 

205. Kpk Dr. Kiss-Veszprémy 

Dorottya 
• 7. számú mellékletből: 4. 

sz. ügyminőség 

• 102. és 103. számú 

tanács munkájának 

segítése 

 

Dr. Maka Rebeka 
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IV/5. számú melléklet 

 

 

 

A kirendelt titkárok által intézett ügyek 

 

 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. október 1-től 

 

Tanács-

szám 

Név Kirendelés a Törvényszékhez 

Honnan Időtartama Intézett ügycsoport Helyettesítés 

206.Kpk. Dr. Gyöngy 

Réka 

Debreceni 

Járásbíróság 

2021. szeptember 1. 

- 

2021. december 31. 

• 7. számú 

mellékletből: 

4. sz. 

ügyminőség 

•  102. számú 

tanács 

munkájának 

segítése 

 

Dr. Maka Rebeka 
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IV/6. számú melléklet 

 

Közigazgatási peres ügyminőség 

 

1. Adatvédelmi ügy 

2. Adóügy 

a) helyi adó 

b) SZJA 

c) ÁFA 

d) társasági adó 

e) egyéb adó (peres ügyminőség) 

3. Agrártámogatási ügy 

4. Áldozatsegítés 

5. Állampolgársági ügy 

6. Állattartási ügy 

7. Családtámogatási ügy 

8. Egészségbiztosítási ügy és megváltozott munkaképességűek ellátásai 

9. Egyéb ügy 

10. Egyedi ügyben alkalmazandó általános hatályú rendelkezés (Kp. 4. § (5) bek.) 

11. Építési ügy 

12. Fogyasztóvédelmi ügy 

13. Földforgalmi ügy 

14. Gyámhatósági ügy 

15. Idegenrendészeti ügy 
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16. Illetékügy 

17. Ingatlan-nyilvántartási ügy 

18. Kisajátítási ügy 

19. Környezet és természetvédelmi ügy 

20. Közegészségügyi ügy 

21. Közigazgatási bírság 

a) közlekedési 

b) egyéb bírság 

22. Közigazgatási szerződéssel összefüggő ügy 

23. Közlekedésfelügyelettel összefüggő ügy 

24. Közszolgálati jogviszonyból származó perek 

a) diszkriminációval összefüggő 

b) fegyelmi felelősség 

c) illetménnyel kapcsolatos ügy 

d) jogviszony keletkezése, módosítása, megszűnése 

e) kártérítési felelősség 

f) teljesítmény-értékeléssel kapcsolatos ügy 

g) leltárhiánnyal kapcsolatos ügy 

h) közszolgálati döntőbizottság határozatának felülvizsgálata 

25. Közterület-használati ügy 

26. Külföldön megvalósult közigazgatási cselekménnyel összefüggő ügy 

27. Menekültügyek: 

a) Dublini Rendelet alapján hozott közigazgatási döntés  

b) elfogadhatatlanság miatt hozott döntés  

c) nemzetközi védelemről érdemben döntő határozat  

d) menekültügyi okmányhoz kapcsolódó közigazgatási tevékenység vizsgálata 

e) egyéb menekültügy 

28. Mezőgazdasági ügy 

29. Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéssel kapcsolatos ügy 

30. Népesség-nyilvántartás, anyakönyv, névjegyzékből való törlésekkel összefüggő ügy 

31. Nyugdíjjal összefüggő ügy 

32. Oktatási ügy 

33. Önkormányzati hatósági ügyek 

34. Perújítás 

35. Rendészeti igazgatással összefüggő ügy 

36. Rendkívüli halálesettel kapcsolatos ügy 

37. Személyi kárpótlással kapcsolatos ügy 

38. Szociális ügy 

39. Társadalombiztosítási ügy 

40. Vám- és jövedéki ügy 
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41. Vízumügy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV/7. számú melléklet 

 

 

Közigazgatási nemperes ügyminőség 

 

 

 

1. Határozat teljesítésének kikényszerítésére irányuló eljárás (Kp. 152. §) 

2. Előzetes bírói engedélyhez kötött eljárási cselekmény megvalósítása iránti kérelem 

(Kp. 153/A. §) 

3. Védekezés céljából készült irat minősítése iránti eljárás (Kp. 153/B. §) 

4. Keresetlevél közigazgatási szerv részére történő megküldése 

5. Kizárás 

6. Nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatának, egyetértésének pótlására irányuló ügy 

7. Pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó döntés bírósági vizsgálata 

8. Hatásköri összeütközés 

9. Egyéb nemperes eljárás 
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