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A Zalaegerszegi Törvényszék
2017. évi
ügyelosztási rendje

A Zala megyében működő bíróságok Szervezeti és Működési Szabályzata VI. fejezete 2.1.b./
pontja alapján a Zalaegerszegi Törvényszék 2017. évi ügyelosztási rendje, a bírák az elsőfokú és
a fellebbviteli tanácsok ügybeosztása, tárgyalási napjai, a tárgyalótermek használata tárgyában az
alábbiak szerint

r e n d e l k e z e m:

I.
Az ügyelosztás rendje
1./ Az ügyeket az elsőfokú, illetve a fellebbviteli tanácsok ügybeosztására figyelemmel az arányos
leterheltséget szem előtt tartva kell elosztani. Az ügyelosztásra jogosult a kijelöléstől az eljárási
törvényekben szabályozott esetekben, illetve a bíróság működését érintő fontos okból eltérhet.
2./ Az eljáró tanácsot kézi vagy elektronikus szignálással dr. Beznicza Árpád, dr. Németh Mária
kollégiumvezetők jelölik ki. Dr. Beznicza Árpád akadályoztatása esetén dr. Csanádi Lajos
törvényszéki elnökhelyettes, dr. Németh Mária akadályoztatása esetén dr. Sorok Norbert
törvényszéki elnök jelöli ki az eljáró tanácsot. Ha a civilisztikai kollégiumvezető és az
elnökhelyettes is távol van, akkor a kollégiumvezető vagy az elnökhelyettes által esetenként
előzetesen feljogosított törvényszéki tanácselnök jelöli ki az eljáró tanácsot (bírót, titkárt).
A cégbíróság, valamint a törvényszék csőd-,felszámolási vagyonrendezési és adósságrendezési
ügyeinek szignálását a gazdasági csoportvezető bíró végzi.
A büntető fellebbviteli tanács elnökének kijelölése az ügyek érkezési sorrendjében történik úgy,
hogy minden harmadik ügyet kapja ugyanaz a tanácselnök.
3./ Tanácsban történő eljárás esetén az ügy előadóját a fellebbviteli tanács elnöke jelöli ki. Ennek
során figyelemmel kell lenni az arányos leterheltség biztosítására.
4./ A közvetítői ügyekben a közvetítőt a törvényszéki közvetítői koordinátor jelöli ki. A
törvényszéken lajstromozott közvetítői ügyekben a bírósági közvetítő kijelölésekor elsősorban a
közvetítést kérelmező(k) kérésére, másodsorban a kérelmezők lakóhelyére, költségkímélésére kell
figyelemmel lenni.
5./ Polgári, gazdasági ügyszakban az egyesíthető ügyek mindegyikében ugyanazt a tanácsot /bírót,
titkárt/ kell kijelölni. Ha az egyesíthető ügyek elintézésére eredetileg nem ugyanazt a tanácsot
/bírót,titkárt/ jelölték ki az együttes elbírálást a kijelölés módosításával kell biztosítani.
Az újra folyamatba tett ügyek a korábbi tanácsra /bíróra, titkárra/ szignálandók és a kiosztott
ügyekbe az ügyterhelés szempontjából korrekcióval számítandók bele.
A 1.P. és 2.P. tanácsoknál az ügyész által indított perekben – az azonos tárgyalási nap miatt – az
ügyek váltott kiosztásánál figyelemmel kell lenni arra is, hogy az ügyészi képviselet mindkét tanács
előtt biztosítható legyen.
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6./ Az ügyelosztásra jogosult – kézi, vagy elektronikus szignálással – legkésőbb az irat bemutatását
követő napon ezen ügyelosztási rendnek megfelelően kijelöli az ügyet tárgyaló tanácsot /bírót,
titkárt/. Az iroda az eljáró tanács /bíró, titkár/ kijelölése és a lajstromban való rögzítése után a
kijelölt tanács elnökének /bírónak, titkárnak/, a kijelölés napján, de legkésőbb a következő napon az
iratot bemutatja. A soron kívüli ügyeket, valamint az ügyelosztásra jogosult által külön megjelölt
ügyeket még a kijelölés napján kell bemutatni.
A kijelölés módosítása esetén az iroda az ügy bemutatásával értesíti a módosításról a korábban és az
újonnan kijelölt tanács elnökét /bírót, titkárt/.
7./Az ügyelosztásra jogosult az ügy intézésére másik tanácsot /bírót, titkárt/ jelöl ki kizárás, a bíró
szolgálati viszonyának megszűnése, tartós távolléte, illetve – az ügy jellegére figyelemmel – egyéb
távolléte, továbbá az egyenletes munkateher biztosítása, vagy az ügyhátralék feldolgozásának
szükségessége esetén.
A kijelölést, annak módosítását és időpontját, illetve a módosítás esetén annak okát – rövid,
lehetőleg a jogszabályra történő utalással – az ügy iratborítékán az ügyelosztásra jogosult
aláírásával fel kell tüntetni.
8./ Negyedévenként meg kell vizsgálni a kiosztásnak a bírák, bírósági titkárok, a bírósági
ügyintézők közötti munkateher jelentős eltérését eredményező hatását, továbbá az ügyelosztási rend
módosításának feltételeit.
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II.

A Zalaegerszegi Törvényszék
2017. évi ügyelosztási rendje a civilisztikai ügyszakban

Az ügyelosztás rendje a civilisztikai ügyszakban

1.
Az elsőfokú ügyintézés:
A.
Polgári és gazdasági ügyszak
(P és G ügycsoportjellel kezdődő törvényszéki I. fokú ügyek)

a., Eljáró bírák:
1.P. : Dr. Csanádi Lajos elnökhelyettes
Tárgyalja - a 2.P. tanáccsal együtt, váltott szignálással - a nyilvántartásba vett, cégnek nem
minősülő szervezetek pereit.
Helyettesíti:
Dr. Beznicza Árpád kollégiumvezető
Tárgyalási napja: péntek
Tárgyalóterem: „A” épület I. em. 117. tárgyalóterem
2.P. : Dr. Beznicza Árpád kollégiumvezető
Tárgyalja - az 1.P. tanáccsal együtt, váltott szignálással - a nyilvántartásba vett, cégnek nem
minősülő /civil/ szervezetek ügyeit, valamint azokat a polgári ügyeket, amelyekben az 1.,4.,5.,6. P.
bírák nem járhatnak el.
Helyettesíti:
Dr. Csanádi Lajos elnökhelyettes
Tárgyalási napja: péntek
Tárgyalóterem: „A” épület I. em. 118. tárgyalóterem
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3.G.: Dr. Szabó Ildikó törvényszéki bíró
Tárgyalja azokat a G. ügycsoportjelű ügyeket ,amelyekben az ügyszak 4., 5., 6., G.. bírái ki
vannak zárva.
Helyettesíti:
Dr. Tihanyi Zsuzsanna törvényszéki csoportvezető bíró
Tárgyalási napja: hétfő
Tárgyalóterem: „B” épület fszt. 1.
4. G. /P./: Dr. Adorján Csaba törvényszéki bíró
Tárgyalja a törvényszék hatáskörébe tartozó gazdasági elsőfokú pereket, valamint a polgári
elsőfokú perekből a vállalkozási, valamint megbízási típusú; a használati, letéti, forgalmazási,
jogbérleti jogviszonyból származó; értékpapírral kapcsolatos pereket; a gazdasági társaság (annak
tagja, tulajdonosa, vezető tisztségviselője) felelősségével; a gazdasági társaság bejegyzésével,
felszámolásával, határozatával, és tagsági jogviszonyával
kapcsolatos jogvitákat; a
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított pereket A kiemelt jelentőségű I. fokú
pereket a megjelölt tárgykörök szerinti sorrendben dr. Adorján Csaba törvényszéki bíró és dr. Klein
Zsuzsánna törvényszéki tanácselnök tárgyalják.
Tárgyalja – dr. Klein Zsuzsannával együtt, az ügytehertől függő váltott szignálással – a külön meg
nem jelölt tárgyú polgári pereket.
Helyettesíti:
hétfői tárgyalási napon: Dr. Zumbók Péter törvényszéki bíró
szerdai tárgyalási napon: Dr. Sifter Ágnes törvényszéki tanácselnök
Tárgyalási napja: hétfő, szerda
Tárgyalóterem: „A” épület I. em. 117. tárgyalóterem
5.P. /G./: Dr. Klein Zsuzsánna törvényszéki tanácselnök
Tárgyalja a törvényszék hatáskörébe tartozó hitel- és számlaszerződésekből eredő; a családjogi; az
öröklési; az élettársak vagyonjogi igényeihez kapcsolódó pereket, valamint – dr. Adorján Csabával
együtt az ügytehertől függő váltott szignálással – a külön meg nem jelölt tárgyú polgári ügyeket.
Helyettesíti:
keddi tárgyalási napon: Dr. Szabó Ildikó törvényszéki bíró,
csütörtöki tárgyalási napon: Dr. Adorján Csaba törvényszéki bíró
Tárgyalási napja: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: „A” épület I. em. 117.
A kiemelt jelentőségű I. fokú pereket a megjelölt tárgykörök szerinti sorrendben dr. Adorján Csaba
törvényszéki bíró és dr. Klein Zsuzsánna törvényszéki tanácselnök tárgyalják.
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6.P. /G./: Dr. Zumbók Péter törvényszéki bíró
Tárgyalja a törvényszék hatáskörébe tartozó korábban reá szignált folyamatban lévő polgári I. fokú
ügyet. Tárgyalja mindazon törvényszéki elsőfokú polgári ügyeket, melyek az 1., 2. 4., 5., P. bírák
referádájába tartoznak, de amelyekben e bírák nem járhatnak el.
Legfeljebb havi 5 polgári ügy reá szignálható a 4. és 5. P. jelű bírák referádájából, azok leterheltsége
esetén.
Elbírálja a cég-/csőd/felszámolási ügyekben előterjesztett kizárási kérelmeket.
2017. január 1-től 2017. március 31-ig tartó időszakra nézve a 6.P. (G.) sz alatt eljáró dr. Zumbók
Péter törvényszéki bíróra vonatkozó előírások hatálytalanok.
Helyettesíti:
Dr. Klein Zsuzsanna törvényszéki tanácselnök
Tárgyalási napja: szerda
Tárgyalóterem: „A” épület I. em. 120.
b., Bírósági titkárok:
7.P. /G./Dr. Füredi Mátyás bírósági titkár (a cég, felszámolás, csőd szakágban végzendő feladat
ain túl)
- Intézi a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó polgári és gazdasági peren kívüli ügyeket. ( A
nem végrehajtási ügyintéző által intézett végrehajtási ügyeket is ideértve.)
- Önálló kiadmányozási joggal eljár az alapítványok nemperes nyilvántartási eljárásaiban,
-Önálló kiadmányozási joggal eljár valamennyi civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezet
kérelemre vagy hivatalból történő törlése, valamint a kapcsolódó, a vagyoni viszonyok lezárására
irányuló megfelelő -csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, egyszerűsített
törlési, vagyonrendezési – nemperes eljárásokban.
- A törvényszéki elsőfokú ügyeket tárgyaló bírák ügyeiben bírói utasításra tárgyaláson kívül saját
nevében jár el.
Helyettesíti:
Dr. Cserjési Helga bírósági titkár
8. P. Dr. Cserjési Helga bírósági titkár
Önálló kiadmányozási joggal intézi:
- A páratlan számmal végződő ügyszámú egyesületek változásbejegyzési és egyéb – a dr. Kámán
Petra által intézendő nyilvántartásba vételi, ill. a dr. Füredi Mátyás referádájába tartozó törlési és a
kapcsolódó eljárásokon kívüli - nemperes nyilvántartási ügyeit;
- Az egyéb nyilvántartott, cégnek nem minősülő szervezetek – a dr Füredi Mátyás referádájába
tartozó alapítványi valamint törlési és a kapcsolódó eljárásokon kívüli - nemperes nyilvántartási
ügyeit.
Helyettesíti: Dr. Füredi Mátyás bírósági titkár
9. P. Pintérné dr. Takács Linda bírósági titkár
Önálló kiadmányozási joggal intézi:
A 6-ra és 8-ra valamint 0-ra végződő ügyszámú egyesületek változásbejegyzési és – a dr. Kámán
Petra által intézendő nyilvántartásba vételi, illetve a dr. Füredi Mátyás referádájába tartozó törlési és
a kapcsolódó eljárásokon kívüli - egyéb nemperes nyilvántartási eljárásait.
Helyettesíti: Dr. Kámán Petra bírósági titkár
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10. P. Dr. Kámán Petra bírósági titkár
Önálló kiadmányozási joggal intézi:
- Az egyesületek nyilvántartásba vételére irányuló nemperes eljárásokat;
- A 2 és 4 számra végződő ügyszámú egyesületek változásbejegyzési és - a dr. Füredi Mátyás
referádájába tartozó törlési és a kapcsolódó eljárásokon kívüli - egyéb nemperes nyilvántartási
eljárásait.
Helyettesíti: Pintérné dr. Takács Linda bírósági titkár
c., Bírósági és végrehajtási ügyintézők:
Tóth Jánosné bírósági ügyintéző:
Bírói utasításra ellátja dr. Csanádi Lajos és dr. Beznicza Árpád ügyeiben az 56/2008. (III. 26.)
Korm.rendelet szerinti bírósági ügyintézői feladatokat.
Helyettesíti:
Szentgróti Barbara bírósági ügyintéző
Szentgróti Barbara bírósági ügyintéző:
Titkári utasítás alapján bírósági ügyintézőként – az ügy érdemében hozott végzések kivételével –
eljár az 56/2008. (III. 26.) Korm.r. 12.§ /2/ bekezdés a./ és b./ pontjában írt civil szervezeti
ügyekben.
Dr. Pirgerné Schöller Gyöngyi végrehajtási ügyintéző:
A Vht. 260-262.§-a alapján eljár – a bíró /titkár/ jogkörébe tartozó végzések meghozatala
kivételével – a törvényszéki végrehajtási ügyekben.
d., Bírósági közvetítők:
A törvényszéken lajstromozott közvetítői ügyekben a törvényszéki és járásbírósági kijelölt bírósági
közvetítők járnak el az ezen ügyelosztási rend I/4. pontjában írt általános kiosztási elvek szerint.
A közvetítők és tanácsszámaik:
11. Dr. Szolik Enikő,
12. Ujjné dr. Bánáti Nikoletta,
13. Dr. Vándor Virág
14. Dr. Takács-Kancsal Ágnes
15. Dr. Patus Sándor
16. Harangozóné dr. Pánker Márta
17. Dr. Sárompek Csilla Júlia
18. Dr. Borda Anita,
19. Dr. Koller Csilla,
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B.
Gazdasági ügyszak: Cég-, csőd-, felszámolási-, adósság és vagyonrendezési ügycsoportok
( C., V., K., F., Cs., A. betűjellel kezdődő törvényszéki ügycsoportok)

a. Cégügyek:
Cégügyekben a bejegyzési kérelmek bíróra, titkárra, illetve bírósági ügyintézőre szignálása a
hatásköri szabályokon belül automatikusan történik.
A változásbejegyzési kérelmeket az a bíró (titkár, bírósági ügyintéző) kapja, aki a cég
bejegyzésében döntött, ettől tartós távollét vagy rendkívüli ügyérkezés, illetve egyéb akadályoztatás
esetén el lehet térni.
aa.) A kkt.-k, bt.-k, egyéni cégek bejegyzési-, változásbejegyzési kérelmei, kft-k egyes
változásbejegyzési kérelmei, az ezekkel kapcsolatos cégszerkesztői feladatok, továbbá a
névfoglalási eljárások, egyszerűsített cégügyek:
Dr. Füredi Mátyás bírósági titkár (kivéve: cégszerkesztés)
Horváthné Baranyai Tímea törvényszéki bírósági ügyintéző
Horváthné Varga Valentina törvényszéki bírósági ügyintéző
Radicsné Györe Eszter törvényszéki bírósági ügyintéző
Simon Andrea törvényszéki bírósági ügyintéző
Helyettesítés:
Egymást helyettesítik a fenti betűrend szerinti sorrendben
ab.) Az a.) ponton kívüli egyéb cégek bejegyzési-, változásbejegyzési kérelmei:
Dr. Lendvai Mária törvényszéki bíró (felszámolással megosztott ügyszakban)
Dr. Szabó Ildikó törvényszéki bíró (felszámolással megosztott ügyszakban)
Dr. Tihanyi Zsuzsanna törvényszéki csoportvezető bíró (felszámolással megosztott ügyszakban)
Dr. Csejtei Péter törvényszéki bíró (munkaideje 15%-ában, felszámolással megosztott ügyszakban)
2017. január 9-től 2017. március 31-ig terjedő időszakra a dr. Csejtei Péter törvényszéki bíróra
vonatkozó rendelkezések hatálytalanok
Dr. Vándor Virág Zalaegerszegi Járásbíróságról felrendelt bíró (munkaideje 15%-ában
felszámolással és egyéb feladataival megosztott ügyszakban)
Helyettesítés:
Az ügyszakban dolgozó bírák egymást helyettesítik cégügyekben és a soron kívüli intézkedések
esetén.
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Ügyintézők:
Radicsné Györe Eszter törvényszéki bírósági ügyintéző
Horváthné Baranyai Tímea törvényszéki bírósági ügyintéző
Simon Andrea bírósági ügyintéző
Szabó Zoltánné törvényszéki tisztviselő, cégszerkesztő
Szépligeti Hajnalka törvényszéki írnok
Helyettesítés:
A cégszerkesztők esetenkénti egyeztetés szerint egymást helyettesítik.
b. Törvényességi felügyeleti ügyek, végelszámolási kifogások, cégügyekkel kapcsolatos
vagyonrendezési eljárások, kényszertörlési eljárások:
Az ügyelosztás módja:
A törvényességi felügyeleti jellegű ügyekben szintén a hatásköri szabályok figyelembe vétele
mellett az jár el, akié a cégügy, a Ctv. 75. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok esetében pedig a
csoportvezető bíró szignál.
Rendkívüli ügyérkezés esetén a szignálás automatikus.
ba.) Bírósági ügyintézői hatáskörbe utalt törvényességi felügyeleti eljárások (érdemi intézése és
leírása):
Horváthné Baranyai Tímea törvényszéki bírósági ügyintéző
Horváthné Varga Valentina törvényszéki bírósági ügyintéző
Radicsné Györe Eszter törvényszéki bírósági ügyintéző
Simon Andrea törvényszéki bírósági ügyintéző
bb.) Az a.) pont alá nem tartozó törvényességi felügyeleti ügyek, kényszertörlési eljárások,
végelszámolási kifogások, cégügyekkel kapcsolatos vagyonrendezési eljárások:
Dr. Lendvai Mária törvényszéki bíró
Dr. Szabó Ildikó törvényszéki bíró
Dr. Tihanyi Zsuzsanna törvényszéki csoportvezető bíró
Dr. Csejtei Péter törvényszéki bíró
2017. január 9-től 2017. március 31-ig terjedő időszakra a dr. Csejtei Péter törvényszéki bíróra
vonatkozó rendelkezések hatálytalanok
Dr. Vándor Virág Zalaegerszegi Járásbíróságról felrendelt bíró
Ügyintéző:
Horváthné Baranyai Tímea törvényszéki bírósági ügyintéző
Simon Andrea törvényszéki bírósági ügyintéző
Radicsné Györe Eszter törvényszéki bírósági ügyintéző
Szabó Zoltánné törvényszéki tisztviselő
Szépligeti Hajnalka törvényszéki írnok
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Helyettesítés:
A cégbírák egymást helyettesítik soron kívüli intézkedés szükségessége esetén, és a cégszerkesztők,
törvényszéki tisztviselők is egymást helyettesítik.
Az 1.)-2.) alatti ügyek iktatásával, az ügyfélfogadással, a cégiratok nyilvánosságának
biztosításával,és a cégkivonat szolgáltatással kapcsolatos feladatok:
Horváthné Varga Valentina törvényszéki tisztviselő, irodavezető
Sebestyénné Walcz Mónika törvényszéki tisztviselő
Helyettesítés: cégirodai dolgozók
bc., Az a.) és b., pont alá nem tartozó törvényességi felügyeleti ügyek:
Dr. Füredi Mátyás bírósági titkár
c. Csőd-, felszámolási ügyek; vagyonrendezési eljárások; felszámolási kifogások, vitatott
hitelezői igények, felszámoláshoz kapcsolódó vagyonrendezési eljárások; adósság rendezési
eljárások:
Az ügyek szignálását bíróra, illetve titkárra a csoportvezető bíró, távollétében az ezzel megbízott
bíró végzi. Szignáláskor figyelembe veszi az arányos ügyteher mellett, hogy az azonos adóst érintő
ügyek azonos bíróhoz kerüljenek, továbbá az alapügyben eljáró bíró intézi az ügyben benyújtott
kifogásokat és vitatott hitelezői igényeket.
Dr. Füredi Mátyás törvényszéki bírósági titkár (cégügyek és civil ügyek mellett)
Dr. Csejtei Péter, törvényszéki bíró (cégügyek mellett megosztott ügyszakban)
2017. január 9-től 2017. március 31-ig tartó időszakra vonatkozóan a zárójeles rész – a „cégügyek
mellett megosztott ügyszakban” szövegrész – hatálytalan
Dr. Vándor Virág, a Zalaegerszegi Járásbíróságról felrendelt bíró (cégügyek és egyéb feladatok
mellett megosztott ügyszakban)
Dr. Lendvai Mária törvényszéki bíró (cégügyekkel megosztott ügyszakban)
Dr. Tihanyi Zsuzsanna törvényszéki csoportvezető bíró (cégügyekkel megosztott ügyszakban)
Dr. Szabó Ildikó törvényszéki bíró (cégügyekkel megosztott ügyszakban)
A bírák szükség szerint, soron kívüli intézkedés esetén egyeztetés alapján helyettesítik egymást
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Ügyintézők a 3. pont alatti ügyekben:
Horváth Tiborné törvényszéki tisztviselő, irodavezető
Elvégzi valamennyi, a felszámolási ügyszakba tartozó ügy iktatását, a közzétételi végzéseket intézi,
ellátja az ügyfélszolgálatot, besegít a leírási, adminisztrációs feladatokba, irányítja, ellenőrzi az
iroda tevékenységét.
Henczi Kálmánné törvényszéki tisztviselő:
Dr. Szabó Ildikó bíró, Dr. Csejtei Péter bíró páratlan számú ügyeiben a leírás, és adminisztráció
elvégzése.
Molnárné Lábodi Erika törvényszéki tisztviselő:
Dr. Vándor Virág és Dr. Csejtei Péter bíró páros számú ügyei után a leírási feladatok elvégzése és
adminisztráció.
Szarka Zsuzsanna törvényszéki tisztviselő:
Dr. Lendvai Mária bíró, dr. Tihanyi Zsuzsanna bíró, dr. Füredi Mátyás bírósági titkár után a leírási
feladatok elvégzése és adminisztráció.
Helyettesítés: egymást helyettesítik.
A csőd- és felszámolási ügyekben eljáró bírók tárgyalóterme: B. épület fsz. 1.
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2.
A másodfokú ügyintézés:

(Pf., Gf., Mf., Kf., Pkf., Gpkf., Mpf., Kpf., Pkk., Gkk., Pkif., Gkif., Mkif., Kökif. jelű
ügycsoportok )
1.Pf. (Kf., Mf.) tanács
Tárgyalja a közigazgatási fellebbezett és a munkaügyi ügyszakba tartozó közigazgatási jellegű
fellebbezett peres és nemperes ügyeket, valamint - a tanács tagjainak elsőfokú leterheltségétől
függően - az esetenként kiosztott Pf. ügyeket.
Tanácselnök:
Dr. Csanádi Lajos elnökhelyettes és
Dr. Beznicza Árpád kollégiumvezető
Helyettesítésük: Egymást helyettesítik.
Előadók:
Dr. Csanádi Lajos elnökhelyettes,
Dr. Beznicza Árpád kollégiumvezető, valamint a 2.Pf. tanács előadó bírái és - kivételesen –
tanácselnöke, továbbá dr. Adorján Csaba és dr. Zumbók Péter törvényszéki bírák
A tanács tagjainak helyettesítése: Egymást helyettesítik.
Tárgyalási nap: péntek
Tárgyalóterem: „A” épület I. em. 118.
2.Pf. (Mf.) tanács:
Tanácselnök:
Dr. Bartalné dr. Mentes Judit törvényszéki tanácselnök
Helyettesíti:
Dr. Licskay József törvényszéki bíró, Tóth Györgyné dr. törvényszéki bíró, valamint dr. Beznicza
Árpád kollégiumvezető
Előadók:
Dr. Licskay József törvényszéki bíró, valamint Tóth Györgyné dr. törvényszéki bíró
A 2.Pf. (Mf.) tanács összetételére vonatkozó előírás helyébe a 2017. január 11-től 2017. február 10.
napjáig tartó időszakra az alábbi rendelkezés lép:
Tanácselnök:
- Tóth Györgyné dr., törvényszéki bíró (polgári ügyek)
- Dr. Csanádi Lajos, a törvényszék elnökhelyettese (munkaügyi perek)
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Előadó és szavazó bírák:
Dr. LicskayJózsef törvényszéki bíró
Tóth Györgyné dr., törvényszéki bíró
Dr. Szabó Ildikó törvényszéki bíró
Dr. Mazzag Judit, a Zalaegerszegi Járásbíróság kirendelt bírája
Dr. Pécsi Krisztián, a Keszthelyi Járásbíróság kirendelt bírája
Dr. Polay József, a Zalaegerszegi Járásbíróság kirendelt bírája
Dr. Takács-Kancsal Ágnes, a Keszthelyi Járásbíróság kirendelt bírája
Takácsné dr. Szabados Katalin, a Zalaegerszegi Járásbíróság kirendelt bírája
Az előadó bírák helyettesei:
Dr. Adorján Csaba törvényszéki bíró
Dr. Szabó Ildikó törvényszéki bíró
Tárgyalási nap: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: „A” épület I. em. 118. sz. tárgyalóterem
A tanács tárgyalja az alábbi tárgyú fellebbezett peres ügyeket, és felülbírálja az ezen
ügyekben hozott fellebbezett végzéseket:
- házassági és házastársi vagyonközösségi perek
- apasági- és származás megállapítása iránti egyéb perek
- szülői felügyelettel kapcsolatos perek
- gondnoksággal kapcsolatos perek
- élettársi jogviszonyból eredő perek
- örökbefogadással kapcsolatos perek
- rokontartási perek
- lakásügyi perek
- öröklési perek
- munkaügyi perek
Végzi az alábbi nemperes ügyekben a a fellebbezett végzések felülbírálatát:
- hagyatéki ügyek;
- a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésével kapcsolatos ügyek;
- távoltartási ügyek;
- munkaügyi nemperes ügyek;
- apaság vélelmének megdöntése iránti nemperes ügyek;
- előzetes jognyilatkozat nyilvántartásba vételi ügyek.
A szerződésen kívüli kártérítési pereket, valamint a valamelyik tanácsnál ügytárgy szerint
nevesítetten fel nem sorolt kötelmi, továbbá egyéb polgári pereket és nemperes ügyeket a tanács a
3.Pf. tanáccsal együtt váltott, a leterheltségétől függő szignálással tárgyalja.
Tárgyalja a 3.Pf. tanács referádájába tartozó mindazon ügyeket, amelyből a 3.Pf. tanács ki van
zárva.

3. Pf. (Gf.) tanács:
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Tanácselnök:
Dr. Bányai Tamás és dr. Sifter Ágnes akként, hogy külön elnöki rendelkezés alapján fél éves
rotációval váltják egymást a tanács vezetése során.
Helyettesítés:
A tanácselnökök egymást helyettesítik
Előadók:
Fél éves rotációval dr. Bányai Tamás tanácselnök és dr. Sifter Ágnes tanácselnök /a tanács
vezetésével nem érintett időszakokban/, dr. Zumbók Péter törvényszéki bíró.
3.Pf. (Gf.) tanács esetében a 2017. január 9-től 2017. március 31-ig tartó időszakra vonatkozóan az
„Előadók” alcím és az az alatti rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Előadó és szavazó bírák:

Fél éves rotációval dr. Bányai Tamás tanácselnök és dr. Sifter Ágnes tanácselnök /a tanács
vezetésével nem érintett időszakokban/, továbbá dr. Csejtei Péter törvényszéki bíró, valamint dr.
Vándor Virág, a Zalaegerszegi Járásbíróság kirendelt bírája.
Előadó bírák helyettese:
Dr. Adorján Csaba törvényszéki bíró
Dr. Szabó Ildikó törvényszéki bíró
Tárgyalóterem: A” épület I. em. 120. sz. tárgyalóterem
Tárgyalási nap: kedd, csütörtök.
A tanács az alábbi tárgyú ügyeket tárgyalja, és felülbírálja az ezen ügyekben hozott fellebbezett
végzéseket:
- gazdasági perek
- dologi jogi perek
- biztosítási szerződésekből eredő perek
- végrehajtási perek
Végzi a fizetési meghagyásos ügyekben hozott fellebbezett közjegyzői határozatok és a
gazdasági nemperes ügyekben hozott fellebbezett végzések felülvizsgálatát.
A szerződésen kívüli kártérítési pereket, valamint a valamelyik tanácsnál ügytárgy szerint
nevesítetten fel nem sorolt kötelmi, továbbá egyéb polgári pereket és nemperes ügyeket a tanács a
2.Pf. tanáccsal együtt váltott, a leterheltségétől függő szignálással tárgyalja.
Tárgyalja a 2.Pf. tanács referádájába tartózó azon ügyeket, amelyekből a 2.Pf. tanács ki van zárva.
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III.

A Zalaegerszegi Törvényszék
2017. évi ügyelosztási rendje a büntető ügyszakban
A törvényszéki első- és másodfokú ügyeket az ügyelosztási rendben meghatározottak szerint, de az
arányos leterheltség figyelembevételével kell elosztani. Az eljáró tanácsot a büntető kollégium
vezetője, akadályoztatása esetén a törvényszék elnöke jelöli ki informatikai eszköz útján ún.
automatikus szignálással, legkésőbb az irat bemutatását követő napon. Az iroda a szignálás és a
lajstromba való rögzítés után legkésőbb az eljáró bírónak vagy a tanács elnökének a kijelölés napját
követő napon mutatja be az iratokat.
Tanácsban történő eljárás esetén a tanács elnöke az arányos ügyteherelosztás figyelembevételével
jelöli ki az ügy előadóját.
Az eljáró tanácsok összetétele, ügybeosztása és tárgyalási napjai
1.) A törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyeket tárgyalja:
dr. Gergye Tamás törvényszéki bíró,
Akadályoztatása, illetve kizárása esetén helyettesíti:
dr. Mesterházy István c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Németh Mária kollégiumvezető, törvényszéki bíró,
dr. Turopoli Tibor törvényszéki bíró,
dr. Rupa Melinda c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Magyar Károly c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök
dr. Kovács Rita c. törvényszéki bíró, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírája (tartós kirendeléssel a
törvényszékre).
Tárgyalási napok:
hétfő, szerda, csütörtök (tárgyalóterem: „A” épület, I. emelet 119.).
Az Alkotmánybíróság 21/2016.AB határozatból eredő kizárás okán a Zalaegerszegi Törvényszék
B.16/2016. számú ügyét tárgyalja:
Dr. Palotay András, a Keszthelyi Járásbíróság bírája (az adott ügyre kirendelt bíró)
Tárgyalási napok:
hétfő, szerda, csütörtök (tárgyalóterem „A” épület, I.emelet 119.) péntek („A” épület, fsz.123.)
Jegyzőkönyvvezető:
Csekéné Balogh Szilvia törvényszéki tisztviselő, irodavezető.
Akadályoztatása esetén helyettesíti:
Báhr Kitti írnok.
A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvvezető-helyettes együttes akadályoztatása esetén helyettesít:
Dénes Mónika statisztikus.
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2.) A törvényszék másodfokú hatáskörébe tartozó ügyek. A fellebbviteli tanács beosztása:
A Zalaegerszegi Törvényszéken egy büntető fellebbviteli tanács működik.
Tanácselnökök:
dr. Rupa Melinda c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Magyar Károly c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Mesterházy István c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök.
A Zalaegerszegi Törvényszék másodfokú tanácselnökeinek együttes akadályoztatása esetén
tanácselnöki feladatokat lát el (az alábbi sorrendben):
dr. Németh Mária kollégiumvezető, törvényszéki bíró,
dr. Turopoli Tibor törvényszéki bíró,
dr. Gergye Tamás törvényszéki bíró,
dr. Sorok Norbert törvényszéki bíró, a törvényszék elnöke.
Előadók:
dr. Turopoli Tibor törvényszéki bíró,
dr. Kovács Rita c. törvényszéki bíró, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírája (tartós kirendeléssel a
törvényszékre),
dr. Rupa Melinda c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Magyar Károly c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Mesterházy István c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Németh Mária kollégiumvezető, törvényszéki bíró,
dr. Sorok Norbert, a törvényszék elnöke, törvényszéki bíró,
Schábné dr. Proszonyák Éva c. törvényszéki bíró, a Nagykanizsai Járásbíróság bírája (tartós
kirendeléssel a törvényszékre).
dr. Gergye Tamás törvényszéki bíró.
A tanács tárgyalási napjai:
kedd és péntek.
Peren kívüli ügyek intézése (tanácsülések napja):
szerda.
A fellebbviteli ügyeket a kollégiumvezető az érkezés sorrendjében osztja ki a tanácselnököknek oly
módon, hogy minden harmadik ügyet kapja ugyanaz a tanácselnök.
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A tárgyalási napokra való beosztást a kollégiumvezető végzi fél évre előre, háromhetes
periódusokban ismétlődően az alábbiak szerint:
Első hét:
Kedd (tárgyalási nap):
Tanácselnök:
dr. Mesterházy István c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök.
Előadók:
dr. Turopoli Tibor törvényszéki bíró,
dr. Kovács Rita c. törvényszéki bíró, kirendelt járásbírósági bíró,
Schábné dr. Proszonyák Éva c. törvényszéki bíró, kirendelt járásbírósági bíró.
Szerda (tanácsülés napja):
Tanácselnök:
dr. Magyar Károly c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök.
Előadók:
dr. Rupa Melinda c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Mesterházy István c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
vagy előadó bírók.
Péntek (tárgyalás napja):
Tanácselnök:
dr. Rupa Melinda c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök.
Előadók:
dr. Turopoli Tibor törvényszéki bíró,
dr. Kovács Rita c. törvényszéki bíró, kirendelt járásbírósági bíró,
Schábné dr. Proszonyák Éva c. törvényszéki bíró, kirendelt járásbírósági bíró.
Második hét:
Kedd (tárgyalási nap):
Tanácselnök:
dr. Magyar Károly c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök.
Előadók:
dr. Turopoli Tibor törvényszéki bíró,
dr. Kovács Rita c. törvényszéki bíró, kirendelt járásbírósági bíró
Schábné dr. Proszonyák Éva c. törvényszéki bíró, kirendelt járásbírósági bíró.
Szerda (tanácsülés napja):
Tanácselnök:
dr. Rupa Melinda c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök.
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Előadók:
dr. Magyar Károly c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Mesterházy István c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
vagy előadó bírók.
Péntek (tárgyalás napja):
Tanácselnök:
dr. Mesterházy István c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök.
Előadók:
dr. Turopoli Tibor törvényszéki bíró,
dr. Kovács Rita c. törvényszéki bíró, kirendelt járásbírósági bíró
Schábné dr. Proszonyák Éva c. törvényszéki bíró, kirendelt járásbírósági bíró.
Harmadik hét:
Kedd (tárgyalási nap):
Tanácselnök:
dr. Rupa Melinda c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök.
Előadók:
dr. Turopoli Tibor törvényszéki bíró,
dr. Kovács Rita c. törvényszéki bíró, kirendelt járásbírósági bíró,
Schábné dr. Proszonyák Éva c. törvényszéki bíró, kirendelt járásbírósági bíró.
Szerda (tanácsülés napja):
Tanácselnök:
dr. Mesterházy István c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök.
Előadók:
dr. Rupa Melinda c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Magyar Károly c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
vagy előadó bírók.
Péntek (tárgyalás napja):
Tanácselnök:
dr. Magyar Károly c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök.
Előadók:
dr. Turopoli Tibor törvényszéki bíró,
dr. Kovács Rita c. törvényszéki bíró, kirendelt járásbírósági bíró,
Schábné dr. Proszonyák Éva c. törvényszéki bíró, kirendelt járásbírósági bíró.
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A Kollégiumvezető beosztása szerint előadó:
dr. Németh Mária kollégiumvezető
dr. Sorok Norbert, a törvényszék elnöke
dr. Gergye Tamás törvényszéki bíró
Jegyzőkönyvvezetők:
minden keddi napon:
Vass Fanni írnok,
minden pénteki tárgyaláson napon:
Báhr Kitti írnok.
Akadályoztatás vagy kizárás esetén a jegyzőkönyvvezetők egymást helyettesítik.
Szükség esetén Csekéné Balogh Szilvia törvényszéki tisztviselő, irodavezető és Gaál Tímea
törvényszéki tisztviselő helyettesít.
A törvényszéki ügyek leírási munkáit Gaál Tímea törvényszéki tisztviselő végzi azzal, hogy a
tanácsülések leírásában munkateher-arányosan Báhr Kitti és Vass Fanni is részt vesz. A
munkateher-arányosítást Csekéné Balogh Szilvia törvényszéki tisztviselő, irodavezető végzi.
3.a.) Büntetés-végrehajtási ügyek és külföldi ítélet érvényének elismerése:
Tanácselnök:
dr. Gergye Tamás törvényszéki bíró
/büntetés-végrehajtási ügyek körében minden páratlan számú ügyben /
3.b.) Büntetés-végrehajtási ügyek:
Tanácselnök:
Schábné dr. Proszonyák Éva c. törvényszéki bíró, kirendelt járásbírósági bíró.
/ minden páros számú ügyben /
Akadályoztatásuk vagy kizárásuk esetén helyettesíti:
dr. Németh Mária kollégiumvezető, törvényszéki bíró,
dr. Turopoli Tibor törvényszéki bíró,
dr. Rupa Melinda c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Magyar Károly c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Mesterházy István c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Sorok Norbert, a törvényszék elnöke,
dr. Kovács Rita c. törvényszéki bíró, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírája (tartós kirendeléssel a
törvényszékre).
3.c.) Külföldi ítélet érvényének elismerése:
Tanácselnök:
dr. Palkó Tamás a Zalaegerszegi Járásbíróság bírája, a Bpk.27/2015, Bpk.44/2015.,
Bpk.20/2016., Bpk.36/2016., Bpk.44/2016.számú ügyekben kirendeléssel.
Titkár:
dr. Matécsáné dr. Sergyán Barbara törvényszéki titkár.
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A 2013. évi CCXL. törvény (a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a
szabálysértési elzárás végrehajtásáról) rendelkezései szerint a kijelölt bírósági titkár által ellátható
feladatok intézése.
Meghallgatási napok:
csütörtök (tárgyalóterem: „A” épület, I. emelet 120.).
Jegyzőkönyvvezető:
Hermán Emőke törvényszéki tisztviselő.
Akadályoztatása esetén helyettesít:
Spendel Anikó törvényszéki tisztviselő, irodavezető.
Dénes Mónika tisztviselő és Péteri Andrásné tisztviselő a Büntetés-végrehajtási Csoport
munkájába az irodavezető elosztása szerint segít be.
Bk.-s és egyéb büntető kényszerintézkedési ügyek, illetve peren kívüli egyéb ügyek:
dr. Rupa Melinda c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Magyar Károly c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Mesterházy István c. táblabíró, törvényszéki tanácselnök,
dr. Turopoli Tibor törvényszéki bíró,
Schábné dr. Proszonyák Éva c. törvényszéki bíró, kirendelt járásbírósági bíró.
Akadályoztatás esetén helyettesít:
dr. Németh Mária kollégiumvezető,
dr. Sorok Norbert, a törvényszék elnöke.
A törvénykezési szünet idején működő ügyelet során az intézendő Bnyf.-es és peren kívüli ügyek
másodfokú elbírálásában a törvényszék más ügyszakában ítélkező bíró is beosztást nyerhet és
szavazó bíróként részt vehet.

Zalaegerszeg, 2017. január 06.
Dr. Sorok Norbert
a törvényszék elnöke
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