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1. Alapadatok 
 

 

1.1. A törvényszék ügyelosztási rendjét a bírói tanács, a büntető kollégium, valamint a polgári, 

gazdasági és munkaügyi kollégium (a továbbiakban: civilisztikai kollégium) véleményének 

ismeretében – a törvényszék elnökeként az alábbiak szerint határozom meg: 

 

1.2. Az ügyelosztási rend meghatározásakor a bíróságok igazgatásáról rendelkező 6/2015. (XI.30.) 

OBH utasítás 115. § (1) bekezdése alapján az alábbi alapelvekre voltam figyelemmel: 

 

• Teljesség elve: az ügyelosztási rend minden bíróra, titkárra és ügyintézőre kiterjed a 

peres és nemperes ügyszakban. 

• Absztraktság elve: az ügyelosztási rend általános módon kerül megalkotásra úgy, hogy 

abból meghatározható, hogy az érkező ügyet melyik bírónak, bírói tanácsnak, bírósági 

titkárnak, bírósági ügyintézőnek kell intéznie. 

• Állandóság és évenkéntiség elve: az ügyek kiosztásának szempontjait naptári éven belül 

kizárólag előre meghatározott eljárási rend alapján lehet megváltoztatni. 

• Munkateher kiegyenlítésének elve: az ügyek kiosztását végző vezető negyedévenként 

megvizsgálja a kiosztásnak a bírák, titkárok, ügyintézők közötti munkateher jelentős 

eltérését eredményező hatását, továbbá az ügyelosztási rend módosításának feltételeit. 

• Alkalmazandó szabályok azonosságának elve: a korábban kiosztott ügy átosztásakor is 

az ügyelosztási rend alapelveinek megfelelően kell eljárni. 

• Ügyelosztási technikák variálhatóságának elve: az ügyelosztás módszere előre 

meghatározott elvek mentén, kiszámítható és átlátható úgy, hogy abban a szubjektív 

döntések egyáltalán nem játszanak szerepet. 

 

 

2. A törvényszéken működő kollégiumok 
 

2.1. Büntető kollégium 

 

2.1.1. A büntető kollégium által intézett ügycsoportok 

 
a) Elsőfokú büntetőügyek          

B. elsőfokú büntető peres ügy 

Fk. fiatalkorúak büntetőügye 

Bpk. büntető nemperes ügy 

R. bírósági mentesítés iránti ügy 

Bs. semmisségi ügy 

Beü. egyéb vegyes ügy 
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b) Másodfokú büntetőügyek 

Bf. fellebbezett büntetőügy 

Fkf. fiatalkorúak fellebbezett büntetőügye 

Bpkf. fellebbezett büntető nemperes ügy 

Bkk. bíróság kijelölése 

Bpi. perújítási indítvány 

Bnyf. fellebbezett nyomozási bírói ügy 

Rf. bírósági mentesítés iránti ügy 

Szef. szabálysértési fellebbezett ügy 

Szpif. fellebbezett szabálysértési perújítási ügy 

Szkk. bíróság kijelölése szabálysértési ügyben 

Bel. egy éven túli előzetes letartóztatás miatt felterjesztett ügy 

 

c) Büntetés-végrehajtási ügyek 

Szv. szabadságvesztéssel, elzárással kapcsolatos ügyek 

F. feltételes szabadsággal stb. kapcsolatos ügyek 

Bv. egyéb büntetés-végrehajtási ügy 

 

 

 

2.2. Civilisztikai kollégium 

 

2.2.1. A civilisztikai kollégium által intézett ügycsoportok a következők 

 

2.2.2. Polgári ügyek 

 

P. elsőfokú polgári peres ügy 

Pk. polgári nemperes ügy 

Pf. fellebbezett polgári peres ügy 

Pkm. bírósági közvetítői ügy (mediáció) 

Pkf. fellebbezett polgári nemperes ügy 

Pkk. bíróság kijelölése 

Pv. egyéb (vegyes) ügy 

Pkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt, 

Arepkf. adósságrendezési fellebbezett ügy, 

Vh. bírósági végrehajtási ügyek 

 

 

2.2.3. Gazdasági ügyek 

a) 
Cg. cégbejegyzési és névfoglalási ügy, 

Cgt. cégtörvényességi ügy, ideértve a különleges törvényességi felügyeleti eljárást is, 

Vgk. végelszámolási kifogás, 

Cgpk. egyéb cégügy, 

Kt. kényszertörlés, 

Tpk. jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő 

nemperes ügy 

 

b) 

Fpk. felszámolási nemperes ügy, 

Fpkh. felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői igény és kifogás, 

Cspk. csődeljárási nemperes ügy, 

Cspkh. csődeljárási nemperes ügyben kifogás 
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c) 

Apk. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy, 

Apkh. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján indult 

ügyben kifogás, 

Vpk. vagyonrendezési nemperes ügy, 

Vpkh. vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás, 

Tpk. felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet javára 

bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügye) 

G. gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye, 

Gpk. gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes ügye, 

Gf. gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett peres ügye, 

Gpkf. gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett nemperes ügye, 

Gkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt, 

 Gkk. bíróság kijelölése 

 

 

2.2.4. Munkaügyek 

 

M. munkaügyi peres ügy  

Mpk. munkaügyi nemperes ügy 
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3. Kollégiumok szerinti ügykiosztás 
 

A. Büntető kollégium 

 

 

3.1. Az ügykiosztásra jogosultak és helyettesítésük 

 

a) Az eljáró tanácsot (bírót, titkárt) kézi, vagy elektronikus szignálással a büntető 

kollégiumvezető jelöli ki legkésőbb az ügy bemutatását követő napon. 

 

b) A büntető kollégium vezetője akadályoztatása esetén az ügykiosztás helyettesítési sorrendje 

első- és másodfokú büntetőügyekben: 

• a törvényszék elnöke, 

• a kollégiumvezető vagy az őt helyettesítő törvényszéki elnök által kijelölt, esetenként 

feljogosított törvényszéki tanácselnök. 

 

c) A büntető kollégium vezetője akadályoztatása esetén büntetés-végrehajtási ügyekben az 

ügykiosztás helyettesítési sorrendje: 

• a törvényszék elnöke, 

• a kollégiumvezető vagy az őt helyettesítő által esetenként előzetesen feljogosított 

törvényszéki tanácselnök. 

 

 

3.2. Az általánosan alkalmazott ügykiosztás módszerének meghatározása 

 

Az ügykiosztás alapja az 1-3. mellékletben meghatározottak szerinti ügycsoportok. 

A mellékletben leírt, az ügycsoportba tartozó ügyeket az ott megjelölt tanácsra (bíróra, titkárra) kell 

kiosztani. 

Az elsőfokú büntetőügyeket a 3. B. tanács-számú tanácsra kell kiosztani. 

A másodfokú büntetőügyekben az 1.Bf. tanács jár el, kivéve a Bnyf. és a büntetésvégrehajtási 

fellebbezett ügyeket, melyekben a 2.Bf. tanács jár el. 

Büntetés-végrehajtási ügyekben a 4. és 5. számú tanácsra (büntetés-végrehajtási bíróra) osztja az 

ügykiosztásra jogosult a bírói hatáskörbe tartozó ügyeket, a 10. tanács-számú titkárra a 

meghallgatáson kívül elbírálandó ügyeket. 

 

 

3.3. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek kiosztásának 

szabályai  

 

Az elsőfokú büntetőügyben eljáró bíró az ügy hármas tanács elé utalásáról haladéktalanul értesíti a 

kollégiumvezetőt a tanács tagjainak kijelölése végett. A tanács másik két tagjaként az 1., 7., 2., 4. 

tanácsszámú bíró jelölhető ki – a felsorolás sorrendjében. 

Gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmény miatt folyó eljárás ügyben a tanács büntetőbíró 

tagja a 7., 1., 2., 4. tanácsszámú bíró – a felsorolás sorrendjében, harmadik tagja a civilisztikai 

kollégium gazdasági ügyszakos bírója – a civilisztikai kollégiumvezetővel való előzetes egyeztetés 

alapján. 

A másodfokú büntetőügyekben az ügykiosztásra jogosult a 2. melléklet szerinti tanácsok közt 

osztja ki az ügyeket kézi szignálással. 
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3.4. Az általánosan alkalmazott ügykiosztástól való eltérés eseteinek 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 

Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség miatti munkateher, vagy a bíró /titkár/ akadályoztatása 

okán az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől el lehet térni a soron kívüliség 

érvényesülése vagy a törvényi határidő betartása érdekében.  

Ekkor az elsőfokú ügyet arra a tanácsszámú bíróra kell kiosztani, aki az 1. és az 1/A. mellékletben 

meghatározottak szerint a soron következő. 

Másodfokú ügyet a másik tanács vezetőjére kell osztani. 

 

3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett 

Az együttes elbírálás érdekében a korábban érkezett ügyben eljáró tanácselnökre, bíróra /titkárra/ 

kell az ügyet kiosztani. 

 

3.4.2.3. Bíró kizárása miatt 

Ha a bíró az ügy intézéséből kizárt, az ügyet az 1., 1/A. és 3. mellékletben meghatározott sorrendben 

kell kiosztani. 

Másodfokú ügyben a 2. mellékletben meghatározottak szerint kell tanácsot alakítani. 

 

3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt 

Az ügyet azon összetételű tanácsra, bíróra/titkárra kell kiosztani, aki az előzményi eljárásban az 

ügy érdemében döntést hozott. 

 

3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett 

 

3.4.3.1. Tanácsok eltérő létszáma miatt 

-  

 

3.4.3.2. Ügyhátralék feldolgozása 

Ügyhátralék feldolgozása érdekében az ügyet (ügyeket) arra kell kiosztani, akit /akiket/ erre a 

kollégiumvezető egyedi intézkedéssel kijelöl. 

 

3.4.3.3. Az ügy munkaigényessége, terjedelme miatt 

A nagy munkaigényű és terjedelmes ügy időszerű feldolgozása érdekében – az arányos munkateher 

elvének figyelembevételével – új ügy érkezésekor az 1., 1/A., 3. mellékletekben meghatározott 

sorrendben kell kiosztani. 

 

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 
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3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt 

Az ítélkezési szünet alatt érkezett és egyben elbírálandó ügyeket az ítélkezési szünet idejére, a 

szabadságolások figyelembevételével tervezett beosztás szerint kell kiosztani. 

Másodfokú ügyekben az ügyek elintézésére elsődlegesen beosztott tanácselnökre vagy tanács 

tagjára kell az ügyet osztani. A másodfokú tanács tagja az ítélkezési szünet tartama alatt civilisztikai 

ügyszakos bíró is lehet, ha másképp a szabadságolás rendje miatt tanácsot alakítani nem lehet. 

 

3.4.4.2. Bíró/titkár távolléte – figyelemmel az ügy jellegére 

Soron kívüli ügyintézést igénylő ügyeket arra kell kiosztani, aki a helyettesítés rendje szerint 

eljárhat – mellékletekben meghatározottak szerint. 

 

3.4.4.3. Bíró/titkár szolgálati viszonyának megszűnése miatt 

Az ügyeket arra a bíróra/titkárra kell osztani, aki annak elintézésére jogosult. 

 

3.4.4.4. Bíró/titkár tartós /30 napot meghaladó/ távolléte miatt 

A tartós távollét alatt érkezett ügyeket arra kell kiosztani, aki a helyettesítés rendje szerint eljárhat. 

 

3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása 

3.4.4. egyéb alpontjaiban írtak figyelembevételével kell eljárni. 

 

3.4.5. Egyéb tervezhető kivételek 

- 

 

 

3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere 

 

A törvényszék elnöke és a büntető kollégium vezetője a másodfokú tanács munkájában vesz részt. 

Elsőfokú és büntetés-végrehajtási ügyek elbírálásában a kollégiumvezető szignálása alapján perjogi 

sajátosságra, munkateher kiegyenlítésre, vagy az időszerűség biztosítására tekintettel elektronikus 

és kézi szignálás alapján vesz részt a törvényszék elnöke és a kollégiumvezető. 

 

 

3.6. Az ügykiosztás menete 

 

3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak 

A kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot a lajstromiroda vezetője a lajstromba való 

bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon mutatja be az ügykiosztásra 

jogosultnak. 

 

3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai 

Az ügykiosztásra jogosult az irat irodavezető általi bemutatását követően, de legkésőbb a következő 

munkanapon kijelöli és a lajstromba rögzíti az ügyet tárgyaló tanácsot (bírót vagy titkárt) az 

ügyelosztási rendnek megfelelően. 

A kijelölést követően a lajstromiroda vezetője a kijelölés napján, de legkésőbb a következő napon 

az iratot bemutatja a tanács elnökének (a kijelölt bírónak vagy titkárnak). 

A soron kívüli ügy bemutatása a kijelölés napján történik. 
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3.7. Az átosztás rendje 

 

3.7.1. Az átosztás esetei 

A tanács elnöke (bíró, titkár) kizárása, szolgálati viszonyának megszűnése, tartós távolléte, soron 

kívüliség esetén egyéb távolléte, az egyenletes munkateher biztosítása és az ügyhátralék 

feldolgozása érdekében jelölhet ki az ügyelosztásra jogosult az ügy elintézésére, vagy a másodfokú 

tanácsban eljárásra másik bírót. 

 

3.7.2. Eljárás az ügy átosztásakor 

Az ügy átosztásakor annak időpontját, és rövid megjegyzéssel annak okát az ügyelosztásra jogosult 

az iratborítékra feljegyzi és aláírja. 

Az ügy átosztásáról értesíti az eredetileg kijelölt, és az újonnan kijelölt bírót. A lajstromiroda 

vezetője legkésőbb az átosztással történő kijelölést követő napon – soron kívüli ügyben a kijelölés 

napján - a kijelölt tanácselnöknek (bírónak) az ügyet bemutatja. 

 

 

3.8. A helyettesítés rendje 

 

Az elsőfokú tanács elnökét akadályoztatásakor halaszthatatlan esetben a kollégiumvezető, illetve a 

mellékletben felsorolt törvényszéki bíró helyettesíti /1. számú melléklet/. 

A tanácselnököket – akadályoztatásuk esetén – a 2. számú mellékletben rögzítettek szerint másik 

tanácselnök vagy a felsorolt sorrend szerint kijelölt bíró helyettesíti. 

A tanács tagját akadályoztatása esetén a mellékletben írt sorrendben megnevezett más bíró vagy 

tanácselnök helyettesíti. 

A büntetés-végrehajtási bírót a 3. számú mellékletben felsorolt bíró helyettesíti.  

 

 

3.9. A büntető kollégiumon belül két fellebbviteli tanács működik, melynek összetétele a 2. sz. 

mellékletben meghatározott. A 2.Bf. tanács elsősorban a Bnyf. és büntetés-végrehajtási 

fellebbezett ügyekben jár el. 

 

3.10. Az ügykiosztás pontos meghatározását a jelen ügyelosztási rend 1-3. számú melléklete 

tartalmazza. 
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B. Civilisztikai kollégium 

 

3.1. Az ügykiosztásra jogosultak és helyettesítésük 

 

a) Az eljáró tanácsot - a civil szervezeteket érintő ügyek kivételével – a polgári ügyekben és a 

munkaügyekben, valamint a gazdasági ügyek G.; Gpk.; Gf.; Gpkf.; Gkif.; Gkk. betűjelű 

ügyeiben kézi vagy elektronikus szignálással a civilisztikai kollégium vezetője jelöli ki. A 

civilisztikai kollégiumvezető – ill. a további helyettesítők – akadályoztatása, valamint az 

ügykiosztásra jogosult személyét érintő, a Pp. 12.§-ában írt kizárási ok esetén az 

ügykiosztási helyettesítés sorrendje: 

• civilisztikai kollégiumvezető-helyettes, 

• a törvényszék elnökhelyettese, 

• a kollégiumvezető vagy az őt helyettesítő által esetenként előzetesen feljogosított 

törvényszéki tanácselnök 

 

 

b) A cégbíróság, a civil szervezetek, valamint a törvényszék csőd-, felszámolási-, 

vagyonrendezési- és adósságrendezési ügyeinek szignálását a cég-, civil szervezeti, csőd- 

és felszámolási csoportvezető bíró végzi, akadályoztatása esetén dr. Aradi Krisztina 

törvényszéki bíró. Az ügykiosztásra jogosultak személyét érintő, a Pp. 12.§-ában írt kizárási 

ok esetén az a) pont szerinti ügykiosztási helyettesítési rend irányadó.  

 

 

3.2. Az általánosan alkalmazott ügykiosztás módszerének meghatározása 

 

Az ügykiosztás alapja az 1.- 6. sz. mellékletekben meghatározott ügycsoport, illetve ügytárgy. 

A mellékletekben az egyes tanácsoknál (bíráknál, titkároknál) meghatározott ügycsoportba tartozó 

ügyeket az adott tanácsra (bíróra, titkárra,) kell szignálni. A 2., 3., 4., 6., 8., 10., 12., 13., 16.,  22. 

tanács-számú I. fokú tanácsok egyesbíróként az I. fokú peres ügyekben kizárólag a C.1-2. számú 

mellékletekben felsorolt ügycsoportokban és esetekben, továbbá – a 3., 6., 8., 10., 22. számú 

tanácsok kivételével – tanácsos elbírálás esetén a tanács tagjaként a közérdekűből indított és társult 

perekben járhatnak el. 

Az 1. tanács-számú II. fokú tanács a fellebbezett peres és nemperes ügyekben kizárólag a 

mellékletekben megjelölt ügycsoportokban és esetekben jár el. 

A C/8. tanács-számú titkár a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó I. fokú polgári, gazdasági és 

munkaügyi peres és peren kívüli ügyekben, valamint a törvényszéki végrehajtási ügyekben 

kizárólag a 7. tanács-számú titkár helyetteseként vagy kizártsága esetén jár el.  

A 9. tanács-számú titkár a civil szervezeteket és a cégnek nem minősülő egyéb szervezeteket érintő 

nemperes eljárásokat a járásbírósági 85%-os leterheltség szem előtt tartásával intézi. 

 

 

3.3. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek kiosztásának 

szabályai  

 

Amennyiben az ügy nem sorolható valamely tanács (ideértve a továbbiakban a bírót, titkárt is,) 

referádájába vagy több tanács referádájába is sorolható, annak kiosztása az érkezési sorrendben, 

váltott szignálással történik a tanácsok száma szerinti sorrendben, azzal a kivétellel, hogy az ezen 

elv szerinti kiosztás, a munkateher folyamatos figyelemmel kísérése mellett – a kizárás kivételével 

– az I. fokú peres ügyekben a 2., 4., 6. és 12. számú tanácsok között a 3.5. pontban foglalt 

korlátozások, továbbá a  3; 6. 8., 10. számú tanácsoknál a cég-, civil szervezeti, csőd- és 

felszámolási-, vagyonrendezési- és adósságrendezési ügyekben való leterheltség,  szem előtt 

tartásával, a II. fokú ügyekben az 1., 2. és 3. tanács-számú tanácsok között, az 1. tanács-számú 

tanácsnál a tanács tagjainak I. fokú ügyterhére és a 3.5. pontban  írt korlátozásokra tekintettel 

történik. 
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A 13. számú tanácsra – a kizárásból eredő esetleges szignáláson kívül - minden naptári negyedévben 

elsőként érkezett M. ügycsoport-jelű ügy szignálandó, azzal, hogy e tanács folyamatban lévő 

ügyeinek száma maximum 4 db. 

Első fokon tanácsban történő eljárás esetén a közérdekből indított és társult perekben a tanács 

további tagjai – ebben a sorrendben -  a P. és G. ügycsoport-jelű ügyekben az 5.; 1; 12; 2; 4 tanács-

számú bíró. A tanács elé utalásról az I. fokú bíró haladéktalanul értesíti a kollégiumvezetőt a tanács 

tagjainak kijelölése végett. 

Elsőfokon tanácsban történő eljárás esetén az M. ügycsoport-jelű társult perekben a tanács elnöke 

a 16. tanács-számú I. fokú bíró, a tanács másik tagja a 11. tanács-számú bíró, a harmadik tagja – 

ebben a sorrendben – a 13., a 2. és az 1. tanács-számú bíró. A tanács elé utalásról a 16. tanács-számú 

bíró haladéktalanul értesíti a kollégiumvezetőt a tanács tagjainak kijelölése végett.  

A bírósági ügyintézők esetében vezetői szignálás nincs: a bírósági ügyintézőt a mellékletben foglalt 

tárgykörben való eljárására az I. és II. fokon eljáró bíró, titkár utasítja. 

A törvényszéken lajstromozott közvetítői ügyekben a bírósági közvetítő kijelölésekor elsődleges a 

közvetítést kérelmező(k) kérése, másodsorban pedig a kérelmező(k) lakóhelyére, költségkímélésére 

kell figyelemmel lenni. Egyebekben a tanácsszám szerinti sorrend követendő. 

 

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 

Ha speciális ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező tanács kijelölése indokolt, ebben az esetben az 

ügyet arra kell kiosztani, aki a megállapított feltételekkel rendelkező tanácsok között az ügykiosztás 

technikája szerint a soron következő. 

3.4.1.2. Nemzetközi elemet tartalmaz 

- 

 

3.4.2. Perjogi helyzethez képest 

3.4.2.1. Soron kívüli vagy törvényi határidős ügy 

A soron kívüli ügyek kiosztásánál az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől el lehet térni, 

ha az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség vagy a munkateher, vagy azon bíró/titkár 

akadályoztatása indokolja, akire az adott soron kívüli ügy kiosztása történne. Ebben az esetben az  

ügyet arra a tanácsra kell osztani, amely az ügykiosztás általános rendje szerint a következő. 

3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett 

Ezen, továbbá a Büsz. 32.§ (2) bekezdésében írt esetben az ügyet arra a tanácsra kell kiosztani, 

amelyiknél a célszerűségi szempontok jelentkeznek. 

3.4.2.3. Bíró kizárása miatt 

Ha a tanács ki van zárva az ügy intézéséből; ebben az esetben az ügyet arra kell kiosztani, aki azt 

az ügykiosztás technikája alapján, mint soron következő kapta volna. 

3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt 

Az ügyet arra a tanácsra kell kiosztani, amelyiknél a célszerűségi szempontok jelentkeznek. 

 

3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett 

          3.4.3.1. Tanácsok eltérő létszáma miatt 

          - 

          3.4.3.2. Ügyhátralék feldolgozása 

Az ügyet/ügyeket az ügykiosztás technikája szerint azok között kell kiosztani, akiket az ügyhátralék 

feldolgozására kijelöltek. 

3.4.3.3. Az ügy munkaigényessége, terjedelme miatt 

Ha az ügy munkaigényessége, vagy terjedelme miatt speciális ismeretekkel és gyakorlattal 

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

megállapított feltételekkel rendelkező tanácsok között az ügykiosztás technikája szerint a soron 

következő. 

3.4.3.4. A másodfokú felülbírálatok számának kiegyenlítése végett 
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Az ügyet vagy ügyeket azok között kell kiosztani, akiknél az érkezés tartósan alacsonyabb értéket 

mutat. 

3.4.3.5. Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében 

A 3.4.3.4. pont szerint. 

 

 

3.4.4. Egyéb körülményekhez képest 

3.4.4.1. Az ítélkezési szünet alatt/miatt 

Az ítélkezési szünet tartama alatt érkezett és elbírálandó, a régi Pp.  104/A.§ (2) bekezdése, valamint 

az új Pp.148.§ (3) bekezdése szerint ügyet az ügykiosztás technikája szerint azok között kell 

kiosztani, akik a szóban forgó időszakban a szabadságolási beosztás szerint munkát teljesítenek. 

 Ha a másodfokú ügyekben az ügy az ítélkezési szünet tartama alatt érkezik és a régi Pp.  104/A.§ 

(2) bekezdése, valamint az új Pp.148.§ (3) bekezdése szerint elbírálandóak, ebben az esetben az 

ügykiosztás technikája szerint azon másodfokú tanácsra kell kiosztani, akinek elsődlegesen a 

tanácselnöke, másodlagosan a tanács tagja a szóban forgó időszakban a szabadságolási terv szerint 

ezen ügyek elintézésére első helyen be van osztva. Ilyenkor a másodfokú tanácsok összetétele az 

ügyelosztási rendben rögzítettektől eltérhet. Ha a szabadságolási terv szerint első helyen megjelölt 

bíró az általános ügymenetben nem intéz másodfokú ügyeket, ebben az esetben a kiosztás az 1.Pf. 

tanácsra történik. 

3.4.4.2. Bíró/titkár távolléte – figyelemmel az ügy jellegére 

A 3.4.4.1. és a 3.4.4.4. pont szerint. 

          3.4.4.3. Bíró/titkár szolgálati viszonyának megszűnése miatt 

Ilyen esetben az ügykiosztás technikája szerint az ügyet azok között kell kiosztani, akik annak 

elintézésére jogosultak. 

3.4.4.4. Bíró/titkár tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt  

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

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

3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása 

A 3.4.4.2-4. pontok szerint. 

 

3.4.5. Egyéb tervezhető kivételek 

- 

 

 

3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszerei 

 

A törvényszék elnökhelyettese, a civilisztikai kollégiumvezető, a kollégiumvezető-helyettes, 

továbbá a cég-, civil szervezeti, csőd- és felszámolási csoportvezető bíró a mellékletben foglalt 

ügybeosztásuknak, illetve a helyettesítési rendnek megfelelően, az általános ügykiosztási szabályok 

és a bíróságok igazgatásáról rendelkező 6/2015.(XI.30.) OBH utasításban, valamint a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban foglalt tárgyalási kötelezettség mértéke szerint vesznek részt az ügyek 

intézésében. 

 

 

3.6. Az ügykiosztás menete 

 

3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak  

A kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot az esetleges előzményi iratokkal felszerelve a 

lajstromba történő bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon az irodavezető 

bemutatja az ügyelosztásra jogosult vezetőnek.  

 

 

 

3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai  
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Az ügyelosztásra jogosult – kézi, vagy elektronikus szignálással – legkésőbb az irat bemutatását 

követő napon ezen ügyelosztási rendnek megfelelően kijelöli az ügyet tárgyaló tanácsot /bírót, 

titkárt/. 

A törvényszéki kezelőiroda 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. 

 
3.7. Az átosztás rendje 

3.7.1. Az átosztás esetei 
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. 

Azokban az ügyekben, amelyekben az egyesítés lehetősége, illetve együttes elbírálás szükségessége 

vagy az előzményi, avagy más eljárással való szoros összefüggés ellenére az ügy elintézésére 

eredetileg nem ugyanazt a tanácsot (bírót) jelölték ki, az együttes elbírálást a kijelölés 

módosításával kell biztosítani. 

3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor 

A kijelölést, annak módosítását és időpontját, illetve a módosítás esetén annak okát – rövid utalással 

vagy megjegyzéssel – az ügy iratborítékán az ügyelosztásra jogosult aláírásával fel kell tüntetni, az 

átosztást és annak okát pedig a lajstromban is rögzíteni. A kijelölés módosítása esetén az iroda az 

ügy bemutatásával értesíti a módosításról a korábban és az újonnan kijelölt tanácsot. A törvényszéki 

kezelőiroda az új eljáró tanács kijelölése és a lajstromban való rögzítése után az újonnan kijelölt 

tanácsnak a kijelölés napján, de legkésőbb a következő napon az iratot bemutatja. A soron kívüli 

ügyeket, valamint az ügyelosztásra jogosult által külön megjelölt átosztott ügyeket még a kijelölés 

napján kell bemutatni. 

 

3.8. A helyettesítés rendje a melléklet szerint alakul azzal, hogy az ítélkezési szünet alatt a régi Pp. 

104/A.§ (2) bekezdése, valamint az új Pp.148.§ (3) bekezdése körébe tartozó ügyekben a szükséges 

intézkedéseket azok teszik meg, akik a szóban forgó időszakban a szabadságolási terv szerint ezen 

ügyek intézésére be vannak osztva.  

 

3.9. A fellebbviteli tanácsok összetétele az ügyelosztási rend melléklete szerint alakul, létszámuk 

nem tér el a törvényben meghatározottaktól. 

 

3.10. A civilisztikai tanácsok által intézett elsőfokú ügyeket a C.1. számú melléklet, az egyes 

ügyszakokba beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyeket a 4. C.2. számú melléklet, a kirendelt 

bírók által intézett elsőfokú ügyeket C.3. számú melléklet, a beosztott és kirendelt bírók által intézett 

fellebbviteli ügyeket a C.4. számú melléklet, a beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett 

ügyeket az C.5. számú melléklet, a kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyeket a 

8. C.6. számú melléklet, a bírósági közvetítők által intézett ügyeket az C.1-2. és C.5. számú 

mellékletek tartalmazzák. 
 

 

Zalaegerszeg, 2021. december 30. 
 

 

        Dr. Sorok Norbert 

                  a törvényszék elnöke  
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Az ügyelosztási rend 1. számú melléklete 

 

 

 

Büntető kollégium 

A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2022. január 1. napjától 

 

 

Tanács-

szám 

Név Intézett ügycsoport 

3. 
Dr. Gergye Tamás 

törvényszéki  tanácselnök 
Elsőfokú büntető ügyek 

5. 
Dr. Gaider Bálint 

törvényszéki bíró 

Elsőfokú büntetőügyek – a 3. tanács vonatkozásában 

az ügyelosztási rend 3.4.2.-3.4.4. pontokban írt ok 

fennállása. 

1. 
Dr. Németh Mária 

kollégiumvezető 

Elsőfokú büntetőügyek – a 3. tanács vonatkozásában 

az ügyelosztási rend 3.4.2.-3.4.4. pontokban írt ok 

fennállása. 

2. 
Dr. Turopoli Tibor 

törvényszéki tanácselnök  

Elsőfokú büntetőügyek – a 3. tanács vonatkozásában 

az ügyelosztási rend 3.4.2.-3.4.4. pontokban írt ok 

fennállása. 

4. 
Dr. Sorok Norbert 

törvényszéki elnök 

Elsőfokú büntetőügyek – a 3. tanács vonatkozásában 

az ügyelosztási rend 3.4.2.-3.4.4. pontokban írt ok 

fennállása. 

 

A helyettesítés sorrendje a tanácsszámok fenti felsorolása sorrendjében történik. 

 

* A törvényszéki elsőfokú büntetőügyek tárgyalására beosztott bíró mindegyike fiatalkorúak 

büntetőügyében ítélkező kijelölt bíró. 

 

 

Tanácsszám nélkül:  Csekéné Balogh Szilvia ügyintéző bírói utasítás alapján lát el ügyintézői 

feladatokat. 
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Az ügyelosztási rend 1/A. számú melléklete 

 

 

Büntető kollégium 

Elsőfokú büntető ügyeket tárgyaló tanács tagjai 

A melléklet időbeli hatálya: 2022. január 1. napjától 

 

 

Tanács-

szám 
(ha van) 

Név Intézett ügycsoport 

3. 
Dr. Gergye Tamás 

törvényszéki tanácselnök 
• Gazdálkodással összefüggő kiemelt 

bűncselekmények miatti elsőfokú büntető 

ügyek (3.3. pont) 
• Be. 13. § (2)-(3) bek. szerinti tanács tagjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. 
Dr. Gaider Bálint 

törvényszéki bíró  

1. 
Dr. Németh Mária 

kollégiumvezető 

2. 
Dr. Turopoli Tibor 

törvényszéki tanácselnök 

4. 
Dr. Sorok Norbert 

törvényszéki elnök 

 

Civilisztikai kollégium gazdasági ügyszakos bírái 
 

• Dr. Adorján Csaba törvényszéki elnökhelyettes 

• Dr. Aradi Krisztina törvényszéki bíró 

• Dr. Bányai Tamás törvényszéki tanácselnök 

• Dr. Csejtei Péter törvényszéki bíró 

• Dr. Sifter Ágnes törvényszéki tanácselnök 

• Dr. Szabó Ildikó törvényszéki bíró 

• Dr. Vándor Virág törvényszéki csoportvezető bíró 
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Az ügyelosztási rend 2. számú melléklete 

 

Büntető kollégium 

A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2022. január 1. napjától 
 

Tanács-

szám 
Név 

Kirendelés 

honnét –  

időtartam 

Intézett 

ügycsoport 

 

1.Bf. 
 

Tanácselnök: 

Dr. Turopoli Tibor törvényszéki tanácselnök 
 

A tanács tagjai: 
• Dr. Gaider Bálint törvényszéki bíró 

• Dr. Palkó Tamás /kirendelt/ járásbírósági bíró 

 

- - - 

 

A tanács elnökének kizárása esetén a tanácsot 

vezeti, illetve a tanács valamely tagjának 

akadályozása esetén a tanács tagjaként eljár az 

alábbi sorrend szerint: 
• Dr. Németh Mária kollégiumvezető 

• Dr. Gergye Tamás törvényszéki tanácselnök 

• Dr. Sorok Norbert törvényszéki elnök 

 

 

 

 

 

 

 

Zalaegerszegi Járásbíróságról 

2021. november 1-től  

2022. február 28-ig havi négy 

tárgyalási napra 

Másodfokú 

büntetőügyek 

 

 

 

 

 

 

 

2.Bf. 

 

Tanácselnök: 

Dr. Németh Mária kollégiumvezető 

 

A tanács tagjai: 
• Dr. Gergye Tamás törvényszéki tanácselnök 

• Dr. Sorok Norbert törvényszéki elnök 

 

A tanács elnökének akadályozása esetén a tanácsot 

a tanács további tagjai vezetik a felsorolás 

sorrendjében. 

A tanács valamely tagjának akadályozása esetén a 

tanács tagjaként eljár: 

• Dr. Gaider Bálint törvényszéki bíró 

• Dr. Palkó Tamás /kirendelt/ járásbírósági bíró 

 

 

 

Az 1.Bf. és 2.Bf. tanács tagjának kizárása esetén, amennyiben teljes tanács nem alakítható, 

az alábbi polgári ügyszakos törvényszéki bíró jelölhető ki eljárásra: 
• Dr. Aradi Krisztina törvényszéki bíró 

• Dr. Bartalné dr. Mentes Judit törvényszéki tanácselnök 

• Dr. Adorján Csaba törvényszéki elnökhelyettes 

• Dr. Herwerth Szonja PGMK kollégiumvezető 

 

* A törvényszéki fellebbviteli büntetőügyek tárgyalására beosztott és kirendelt bíró mindegyike fiatalkorúak 

büntetőügyében ítélkező kijelölt bíró. 

Dr. Matécsáné dr. Sergyán Barbara titkár tárgyaláson kívüli másodfokú büntetőügyekben a tanácselnökök 

utasítására és saját nevében jár el. 

Csekéné Balogh Szilvia ügyintéző a tanácselnökök utasítása alapján lát el ügyintézői feladatokat. 
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Az ügyelosztási rend 3. számú melléklete 

 

 

Büntető kollégium 

A beosztott bíró és titkár által intézett büntetés-végrehajtási ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2022. január 1. napjától 2022. március 31-ig 

 

 

Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoport 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

3. 

1. 

2. 

 

 

Dr. Gaider Bálint  

törvényszéki bíró 

 

Dr. Turopoli Tibor 

törvényszéki tanácselnök 

 

Mindkettejük akadályoztatása esetén a büntetés-

végrehajtási ügyekben a felsorolás sorrendjében eljár: 

 

Dr. Németh Mária kollégiumvezető 

Dr. Gergye Tamás törvényszéki bíró tanácselnök 

Dr. Sorok Norbert törvényszéki bíró 
 

Meghallgatásokhoz kötött és 

egyéb bírói hatáskörbe tartozó 

büntetés-végrehajtási ügyek 

10. Dr. Matécsáné dr. Sergyán Barbara 
titkár 
 

Akadályoztatás esetén a fentebb felsorolt bírók helyettesítik 

Meghallgatáson kívüli Szv., F., 

és Bv. ügyek 

 

* A törvényszéki büntetés-végrehajtási ügyek intézésére beosztott és kirendelt bíró mindegyike 

büntetés-végrehajtási bírói feladatok ellátására kijelölt bíró. 

 

Simon Andrea ügyintéző a büntetés-végrehajtási bírói feladatokat ellátó tanácselnök és 

törvényszéki bíró utasítása alapján lát el ügyintézői feladatokat. 
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Az ügyelosztási rend C.1. számú melléklete 

 

Civilisztikai kollégium 

A tanácsok által intézett elsőfokú ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 11-től 
 

Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoport, ügytárgy 

 Helyettesítés 

 1. Dr. Csanádi Lajos 
törvényszéki 

tanácselnök 

 

Munkaügyi perekre 

kijelölt bíró  

 

 
 

 

A polgári elsőfokú perekből a vállalkozási, valamint 

megbízási típusú; a használati, letéti, forgalmazási, 

jogbérleti jogviszonyból származó; értékpapírral 

kapcsolatos perek; közérdekből indított perek, társult 

perek. 
 
Nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezetek 

perei; 
Ezen perek közül azokban, amelyekben a 12. számú 

tanács kizárt. 
Mindazon P. és G. ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben 

az ügyszak 4.,5. 10.  tanács-számú bírái ki vannak 

zárva; 

• a Cstv. által szabályozott perek, 

• a Ctv. által szabályozott perek, 

• a Ptk. harmadik könyv első rész, harmadik-

ötödik rész által szabályozottak tárgykörébe 

tartozó perek, 

• a felszámolókkal szembeni kártérítési perek, 

• a Pp. 20.§ (3) ad)-af) (kivéve a Pp.7.§ (1) bek. 9. 

h) pontban foglalt pereket, valamint a cégnek 

nem minősülő szervezeteket érintően) pontjai 

szerinti perek. 
Ezen perek közül azok, amelyekben a 3; 6.; 8.;10. 

tanács-számú bíró kizárt. 
 

Azon M. ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben a 13. 

tanács-számú bíró kizárt; M. ügycsoport-jelű társult 

perek. 

P. és G. ügycsoport-

jelű ügyekben  

dr. Adorján Csaba 

dr. Klein Zsuzsánna 

M. ügycsoport-jelű 

ügyekben 

dr. Bartalné dr. 

Mentes Judit    

 

 

 

 

 2. Dr. Herwerth 

Szonja 

kollégiumvezető 

 
Munkaügyi perekre 

kijelölt bíró  

 

 

Közérdekből indított perek, P. és G. ügycsoport-jelű 

társult perek. Nyilvántartásba vett, cégnek nem 

minősülő szervezetek perei, továbbá ezen ügyekben, ha 

az 1. tanács-számú bíró ki van zárva; 
A családjogi; öröklési; az élettársak vagyonjogi 

igényeihez igazodó és dologi jogi tárgyú, személyiségi 

jogok megsértésével kapcsolatos P. ügycsoport-jelű 

perek, valamint azon további P. ügycsoport-jelű ügyek, 

amelyekben az ügyszak 12. tanács-számú bírája kizárt 

Azon M. ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben az 1., a 

11., a 13., a 16. tanács-számú bíró kizárt; az M. 

ügycsoport-jelű társult perek. 

P. ügycsoport-jelű 

ügyekben: 

dr. Borda Anita 

M. ügycsoport-jelű 

ügyekben: 

Doszpothné dr. 

Hodosi Eszter 

 

 3. Dr. Szabó Ildikó 
törvényszéki bíró 

 

A következő perek a 6; 8. és 10.  számú tanáccsal váltott 

szignálásban 
• a Cstv. által szabályozott perek, 

• a Ctv. által szabályozott perek, 

dr. Aradi Krisztina 

dr. Móritz Krisztián 

dr. Vándor Virág 
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• a Ptk. harmadik könyv első rész, harmadik-

ötödik rész által szabályozottak tárgykörébe 

tartozó perek, 

• a felszámolókkal szembeni kártérítési perek, 

• a Pp. 20.§ (3) ad)-af) (kivéve a Pp.7.§ (1) bek. 9. 

h) pontban foglalt pereket, valamint a cégnek 

nem minősülő szervezeteket érintően) pontjai 

szerinti perek. 
 

Ezen perek közül továbbá azok, amelyekben a 6. és 8. 

tanács-számú bíró kizárt. 

Nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő 

szervezetek perei. Ezen perek közül azokban, 

amelyekben a 2. számú tanács kizárt. 

 

Cégeljárás: 

• cégbejegyzés, 

• változásbejegyzési eljárás, 

• cégtörvényességi felügyeleti eljárás, 

• kényszertörlési eljárás, 

• végelszámolási kifogás 

• jogutód nélkül megszűnt gazdálkodószervezet 

javára bejegyzett jog vagy tény törlésével 

összefüggő ügy 
 
Felszámolás: 

• felszámolási- és csődeljárás, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult 

ügyben kifogás 

• vagyonrendezési eljárás 

• vagyonrendezési ügyben kifogás 

• felszámolási eljárás során jogutód nélkül 

megszűnt gazdálkodó szervezet javára 

bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő 

ügy 
 
A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezet 

kérelemre vagy hivatalból történő törlésére, valamint a 

kapcsolódó, a vagyoni viszonyok lezárására irányuló – 

csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszer-

végelszámolási, egyszerűsített törlési, vagyonrendezési 

– nemperes eljárásai; 
A civil szervezetek törvényességi felügyeleti eljárásai 

és ahhoz kapcsolódó változásbejegyzési eljárás; 
A civil szervezetek és az egyéb nyilvántartott, cégnek 

nem minősülő szervezetek nyilvántartásba-vételi, 

továbbá változásbejegyzési és egyéb nemperes 

nyilvántartási ügyei 
Ezen ügyekből, amelyekben a 6. 8. és 10.  számú tanács 

kizárt. 

 4. Dr. Adorján Csaba 
törvényszéki 

elnökhelyettes 

 

 

 

A polgári elsőfokú perekből a vállalkozási, valamint 

megbízási típusú; a használati, letéti, forgalmazási, 

jogbérleti jogviszonyból származó; értékpapírral 

kapcsolatos perek; közérdekből indított perek, társult 

perek. 

dr. Csanádi Lajos 
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Mindazon P. és G. ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben 

az ügyszak 1., 2., tanács-számú bírája ki van zárva; 
 

5. Dr. Klein 

Zsuzsánna 

törvényszéki 

tanácselnök 

 

 

A polgári elsőfokú perekből a vállalkozási, valamint 

megbízási típusú; a használati, letéti, forgalmazási, 

jogbérleti jogviszonyból származó; értékpapírral 

kapcsolatos perek; közérdekből indított perek, társult 

perek. 
A törvényszék hatáskörébe tartozó hitel- és 

számlaszerződésekből eredő; a családjogi; az öröklési; 

az élettársak vagyonjogi igényeihez kapcsolódó perek. 
Mindazon P. ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben az 

ügyszak 11. tanács-számú bírája ki van zárva; azon G. 

ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben az 1. és 4. számú 

tanács kizárt. 

Doszpothné dr. 

Hodosi Eszter 

dr. Borda Anita 

6. Dr. Vándor Virág 

törvényszéki 

csoportvezető bíró 

 

 

 

A következő perek a 3; 8. és 10.  számú tanáccsal váltott 

szignálásban 
• a Cstv. által szabályozott perek, 

• a Ctv. által szabályozott perek, 

• a Ptk. harmadik könyv első rész, harmadik-

ötödik rész által szabályozottak tárgykörébe 

tartozó perek, 

• a felszámolókkal szembeni kártérítési perek, 

• a Pp. 20.§ (3) ad)-af) (kivéve a Pp.7.§ (1) bek. 9. 

h) pontban foglalt pereket, valamint a cégnek 

nem minősülő szervezeteket érintően) pontjai 

szerinti perek. 
Ezen perek közül továbbá azok, amelyekben a 3; 8. és 

10. tanács-számú bíró kizárt. 

Nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő 

szervezetek perei. Ezen perek közül azokban, 

amelyekben a 3. számú tanács kizárt. 

 

Cégeljárás: 

• cégbejegyzés, 

• változásbejegyzési eljárás, 

• cégtörvényességi felügyeleti eljárás, 

• kényszertörlési eljárás, 

• végelszámolási kifogás 

• jogutód nélkül megszűnt gazdálkodószervezet 

javára bejegyzett jog vagy tény törlésével 

összefüggő ügy 
 
Felszámolás: 

• felszámolási- és csődeljárás, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult 

ügyben kifogás 

• vagyonrendezési eljárás 

• vagyonrendezési ügyben kifogás 

• felszámolási eljárás során jogutód nélkül 

megszűnt gazdálkodó szervezet javára 

bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő 

ügy 
 

dr. Aradi Krisztina 

dr. Móritz Krisztián 

dr. Szabó Ildikó 
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A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezet 

kérelemre vagy hivatalból történő törlésére, valamint a 

kapcsolódó, a vagyoni viszonyok lezárására irányuló – 

csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszer-

végelszámolási, egyszerűsített törlési, vagyonrendezési 

– nemperes eljárásai; 
A civil szervezetek törvényességi felügyeleti eljárásai 

és ahhoz kapcsolódó változásbejegyzési eljárás; 
A civil szervezetek és az egyéb nyilvántartott, cégnek 

nem minősülő szervezetek nyilvántartásba-vételi, 

továbbá változásbejegyzési és egyéb nemperes 

nyilvántartási ügyei 
Ezen ügyekből, amelyekben a 3., 8. és 10.  számú tanács 

ki van zárva. 

 8. Dr. Aradi Krisztina 
törvényszéki bíró 
 
 

 

 

 A következő perek a 3; 6. és 10.számú tanáccsal váltott 

szignálásban 
• a Cstv. által szabályozott perek, 

• a Ctv. által szabályozott perek, 

• a Ptk. harmadik könyv első rész, harmadik-

ötödik rész által szabályozottak tárgykörébe 

tartozó perek, 

• a felszámolókkal szembeni kártérítési perek, 

• a Pp. 20.§ (3) ad)-af) (kivéve a Pp.7.§ (1) bek. 9. 

h) pontban foglalt pereket, valamint a cégnek 

nem minősülő szervezeteket érintően) pontjai 

szerinti perek. 
Ezen perek közül továbbá azok, amelyekben a 10.  

tanács-számú bíró kizárt. 

 
Nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő 

szervezetek perei. Ezen perek közül azokban, 

amelyekben a 6. számú tanács kizárt. 

 
 

Cégeljárás: 

• cégbejegyzés, 

• változásbejegyzési eljárás, 

• cégtörvényességi felügyeleti eljárás, 

• kényszertörlési eljárás, 

• végelszámolási kifogás 

• jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó 

szervezet javára bejegyzett jog vagy tény 

törlésével összefüggő ügy 
 
Felszámolás: 

• felszámolási- és csődeljárás, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult 

ügyben kifogás 

• vagyonrendezési eljárás 

• vagyonrendezési ügyben kifogás 

• felszámolási eljárás során jogutód nélkül 

megszűnt gazdálkodó szervezet javára 

bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő 

ügy 
 

dr. Vándor Virág 

dr. Móritz Krisztián 

dr. Szabó Ildikó 
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A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezet 

kérelemre vagy hivatalból történő törlésére, valamint a 

kapcsolódó, a vagyoni viszonyok lezárására irányuló – 

csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszer-

végelszámolási, egyszerűsített törlési, vagyonrendezési 

– nemperes eljárásai; 
A civil szervezetek törvényességi felügyeleti eljárásai 

és ahhoz kapcsolódó változásbejegyzési eljárás; 
A civil szervezetek és az egyéb nyilvántartott, cégnek 

nem minősülő szervezetek nyilvántartásba-vételi, 

továbbá változásbejegyzési és egyéb nemperes 

nyilvántartási ügyei 
Ezen ügyekből, amelyekben a 3., 6. és 10. számú tanács 

ki van zárva. 

10. Dr. Móritz 

Krisztián 

törvényszéki 

tanácselnök 

 

 

 

 

 

 Azon G. ügycsoport jelű ügyek, amelyekben az 1.; 4., 

5. tanács kizárt. 

Azon P. ügycsoport jelű ügyek, amelyekben az 1.; 

2.;4., 5., 11., 12. számú tanács kizárt. 

 

 

A következő perek a 3; 6. és 8. számú tanáccsal váltott 

szignálásban 
• a Cstv. által szabályozott perek, 

• a Ctv. által szabályozott perek, 

• a Ptk. harmadik könyv első rész, harmadik-

ötödik rész által szabályozottak tárgykörébe 

tartozó perek, 

• a felszámolókkal szembeni kártérítési perek, 

• a Pp. 20.§ (3) ad)-af) (kivéve a Pp.7.§ (1) bek. 9. 

h) pontban foglalt pereket, valamint a cégnek 

nem minősülő szervezeteket érintően) pontjai 

szerinti perek. 
Ezen perek közül továbbá azok, amelyekben a  3. 

tanács-számú bíró kizárt. 

 

Nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő 

szervezetek perei. Ezen perek közül azokban, 

amelyekben a 8. számú tanács kizárt. 

 

 

Cégeljárás: 

• cégbejegyzés, 

• változásbejegyzési eljárás, 

• cégtörvényességi felügyeleti eljárás, 

• kényszertörlési eljárás, 

• végelszámolási kifogás 

• jogutód nélkül megszűnt gazdálkodószervezet 

javára bejegyzett jog vagy tény törlésével 

összefüggő ügy 
 
Felszámolás: 

• felszámolási- és csődeljárás, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult 

ügyben kifogás 

• vagyonrendezési eljárás 

• vagyonrendezési ügyben kifogás 

dr. Aradi Krisztina 

dr. Vándor Virág 

dr. Szabó Ildikó 
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• felszámolási eljárás során jogutód nélkül 

megszűnt gazdálkodószervezet javára 

bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő 

ügy 
 

A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezet 

kérelemre vagy hivatalból történő törlésére, valamint a 

kapcsolódó, a vagyoni viszonyok lezárására irányuló – 

csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszer-

végelszámolási, egyszerűsített törlési, vagyonrendezési 

– nemperes eljárásai; 
A civil szervezetek törvényességi felügyeleti eljárásai 

és ahhoz kapcsolódó változásbejegyzési eljárás; 
A civil szervezetek és az egyéb nyilvántartott, cégnek 

nem minősülő szervezetek nyilvántartásba-vételi, 

továbbá változásbejegyzési és egyéb nemperes 

nyilvántartási ügyei 
Ezen ügyekből, amelyekben a 3., 6. és 8.  számú 

tanács ki van zárva. 

11. Doszpothné dr. 

Hodosi Eszter 

törvényszéki bíró 

 

Munkaügyi perekre 

kijelölt bíró  

 

 

Munkaügyi peres ügyek; 

A P. ügycsoport-jelű hitel- és számlaszerződésekből 

eredő; a családjogi; az öröklési; az élettársak 

vagyonjogi igényeihez kapcsolódó és sérelemdíjjal 

kapcsolatos perek; M. ügycsoport-jelű társult perek. 
Azon P. ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben az 1.  

 számú tanács kizárt.  

Azon M.ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben a 13. 

számú tanács kizárt. 

P. ügycsoport-jelű 

ügyekben: 

dr. Klein Zsuzsánna 

M. ügycsoport-jelű 

ügyekben: 

dr. Mihályi Mónika 

dr. Csanádi Lajos 

12 Dr. Borda Anita 

kollégiumvezető-

helyettes 

 

  

Közérdekből indított perek, P. és G. ügycsoport-jelű 

társult perek  
Nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezetek 

perei, továbbá ezen ügyekben, ha a 10. tanács-számú 

bíró kizárt; 
A családjogi; öröklési; az élettársak vagyonjogi 

igényeihez igazodó és dologi jogi tárgyú, P. 

ügycsoport-jelű perek, valamint azon további P. 

ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben az ügyszak 1., 5., 

11. tanács-számú bírái ki vannak zárva; 

dr. Herwerth Szonja 

dr. Klein Zsuzsánna 

13. Dr. Mihályi 

Mónika 

törvényszéki bíró 

Munkaügyi perekre 

kijelölt bíró  

 

Munkaügyi peres ügyek a 3.3. pontban írt 

korlátozásokkal. 

Azon M-ügycsoport jelű munkaügyi peres ügyek, 

amelyekből a 11. számú tanács kizárt; M. ügycsoport-

jelű társult per. 

 

Dr. Herwerth Szonja 

14. Dr. Takács-Kancsal 

Ágnes 

közvetítői ügyek  Dr. Kámán Petra 

16. Dr. Bartalné dr. 

Mentes Judit 

törvényszéki 

tanácselnök 

Munkaügyi perekre 

kijelölt bíró  

Azon M-ügycsoport jelű munkaügyi peres ügyek, 

amelyekből az 1.  számú tanács kizárt; M. ügycsoport-

jelű társult per. 

 

Dr. Herwerth Szonja 

22. Dr. Vajda Andrea 

törvényszéki bíró 

Azon P-ügycsoport jelű családjogi tárgyú ügyek, 

amelyekből az 5. számú tanács kizárt 

Dr. Borda Anita 

23. Gaiderné dr. 

Hartmann Tímea 

törvényszéki bíró 

-  
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kirendelve a 

Zalaegerszegi 

Járásbíróságra 

 

 

 
Az ügyelosztási rend C.2. számú melléklete 

 

Civilisztikai kollégium 

A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 11-től 

Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoport, ügytárgy 

 Helyettesítés 

 1. Dr. Csanádi Lajos 
törvényszéki 

tanácselnök 

 

Munkaügyi perekre 

kijelölt bíró  

 

 
 

 

A polgári elsőfokú perekből a vállalkozási, valamint 

megbízási típusú; a használati, letéti, forgalmazási, 

jogbérleti jogviszonyból származó; értékpapírral 

kapcsolatos perek; közérdekből indított perek, társult 

perek. 
 
Nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezetek 

perei; 
Ezen perek közül azokban, amelyekben a 12. számú 

tanács kizárt. 
Mindazon P. és G. ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben 

az ügyszak 4.,5. 10.  tanács-számú bírái ki vannak 

zárva; 

 
• a Cstv. által szabályozott perek, 

• a Ctv. által szabályozott perek, 

• a Ptk. harmadik könyv első rész, harmadik-

ötödik rész által szabályozottak tárgykörébe 

tartozó perek, 

• a felszámolókkal szembeni kártérítési perek, 

• a Pp. 20.§ (3) ad)-af) (kivéve a Pp.7.§ (1) bek. 9. 

h) pontban foglalt pereket, valamint a cégnek 

nem minősülő szervezeteket érintően) pontjai 

szerinti perek. 
Ezen perek közül azok, amelyekben a 3; 6.; 8.;10. 

tanács-számú bíró kizárt. 
 

Azon M. ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben a 13. 

tanács-számú bíró kizárt; M. ügycsoport-jelű társult 

perek. 

P. és G. ügycsoport-

jelű ügyekben  

dr. Adorján Csaba 

dr. Klein Zsuzsánna 

M. ügycsoport-jelű 

ügyekben 

dr. Bartalné dr. 

Mentes Judit 

 2. Dr. Herwerth 

Szonja 

kollégiumvezető 

 
Munkaügyi perekre 

kijelölt bíró  

 

 

közérdekből indított perek, P. és G. ügycsoport-jelű 

társult perek. Nyilvántartásba vett, cégnek nem 

minősülő szervezetek perei, továbbá ezen ügyekben, ha 

az 1. tanács-számú bíró ki van zárva; 
A családjogi; öröklési; az élettársak vagyonjogi 

igényeihez igazodó és dologi jogi tárgyú, személyiségi 

jogok megsértésével kapcsolatos P. ügycsoport-jelű 

perek, valamint azon további P. ügycsoport-jelű ügyek, 

amelyekben az ügyszak 12. tanács-számú bírája kizárt 

Azon M. ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben az 1., a 

11., a 13., a 16. tanács-számú bíró kizárt; az M. 

ügycsoport-jelű társult perek. 

P. ügycsoport-jelű 

ügyekben: 

dr. Borda Anita 

M. ügycsoport-jelű 

ügyekben: 

Doszpothné dr. 

Hodosi Eszter 

 3. Dr. Szabó Ildikó 
törvényszéki bíró 

A következő perek a 6; 8. és 10.  számú tanáccsal váltott 

szignálásban 
dr. Aradi Krisztina 

dr. Móritz Krisztián 
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 • a Cstv. által szabályozott perek, 

• a Ctv. által szabályozott perek, 

• a Ptk. harmadik könyv első rész, harmadik-

ötödik rész által szabályozottak tárgykörébe 

tartozó perek, 

• a felszámolókkal szembeni kártérítési perek, 

• a Pp. 20.§ (3) ad)-af) (kivéve a Pp.7.§ (1) bek. 9. 

h) pontban foglalt pereket, valamint a cégnek 

nem minősülő szervezeteket érintően) pontjai 

szerinti perek. 
Ezen perek közül továbbá azok, amelyekben a 6. és 8. 

tanács-számú bíró kizárt. 

Nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő 

szervezetek perei. Ezen perek közül azokban, 

amelyekben a 2. számú tanács kizárt. 

 

Cégeljárás: 

• cégbejegyzés, 

• változásbejegyzési eljárás, 

• cégtörvényességi felügyeleti eljárás, 

• kényszertörlési eljárás, 

• végelszámolási kifogás 

• jogutód nélkül megszűnt gazdálkodószervezet 

javára bejegyzett jog vagy tény törlésével 

összefüggő ügy 
 
Felszámolás: 

• felszámolási- és csődeljárás, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult 

ügyben kifogás 

• vagyonrendezési eljárás 

• vagyonrendezési ügyben kifogás 

• felszámolási eljárás során jogutód nélkül 

megszűnt gazdálkodó szervezet javára 

bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő 

ügy 
 
A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezet 

kérelemre vagy hivatalból történő törlésére, valamint a 

kapcsolódó, a vagyoni viszonyok lezárására irányuló – 

csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszer-

végelszámolási, egyszerűsített törlési, vagyonrendezési 

– nemperes eljárásai; 
A civil szervezetek törvényességi felügyeleti eljárásai 

és ahhoz kapcsolódó változásbejegyzési eljárás; 
A civil szervezetek és az egyéb nyilvántartott, cégnek 

nem minősülő szervezetek nyilvántartásba-vételi, 

továbbá változásbejegyzési és egyéb nemperes 

nyilvántartási ügyei 
Ezen ügyekből, amelyekben a 6. 8. és 10.  számú tanács 

kizárt. 

dr. Vándor Virág 

 

 4. Dr. Adorján Csaba 
törvényszéki 

elnökhelyettes 

 

 

A polgári elsőfokú perekből a vállalkozási, valamint 

megbízási típusú; a használati, letéti, forgalmazási, 

jogbérleti jogviszonyból származó; értékpapírral 

kapcsolatos perek; közérdekből indított perek, társult 

perek. 

dr. Csanádi Lajos 
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Mindazon P. és G. ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben 

az ügyszak 1., 2., tanács-számú bírája ki van zárva; 

 

5. Dr. Klein 

Zsuzsánna 

törvényszéki 

tanácselnök 

 

 

A polgári elsőfokú perekből a vállalkozási, valamint 

megbízási típusú; a használati, letéti, forgalmazási, 

jogbérleti jogviszonyból származó; értékpapírral 

kapcsolatos perek; közérdekből indított perek, társult 

perek. 
A törvényszék hatáskörébe tartozó hitel- és 

számlaszerződésekből eredő; a családjogi; az öröklési; 

az élettársak vagyonjogi igényeihez kapcsolódó perek. 
Mindazon P. ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben az 

ügyszak 11. tanács-számú bírája ki van zárva; azon G. 

ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben az 1. és 4. számú 

tanács kizárt. 

Doszpothné dr. 

Hodosi Eszter 

dr. Borda Anita 

6. Dr. Vándor Virág 

törvényszéki 

csoportvezető bíró 

 

 

 

A következő perek a 3; 8. és 10.  számú tanáccsal váltott 

szignálásban 
• a Cstv. által szabályozott perek, 

• a Ctv. által szabályozott perek, 

• a Ptk. harmadik könyv első rész, harmadik-

ötödik rész által szabályozottak tárgykörébe 

tartozó perek, 

• a felszámolókkal szembeni kártérítési perek, 

• a Pp. 20.§ (3) ad)-af) (kivéve a Pp.7.§ (1) bek. 9. 

h) pontban foglalt pereket, valamint a cégnek 

nem minősülő szervezeteket érintően) pontjai 

szerinti perek. 
Ezen perek közül továbbá azok, amelyekben a 3; 8. és 

10. tanács-számú bíró kizárt. 

Nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő 

szervezetek perei. Ezen perek közül azokban, 

amelyekben a 3. számú tanács kizárt. 

 

Cégeljárás: 

• cégbejegyzés, 

• változásbejegyzési eljárás, 

• cégtörvényességi felügyeleti eljárás, 

• kényszertörlési eljárás, 

• végelszámolási kifogás 

• jogutód nélkül megszűnt gazdálkodószervezet 

javára bejegyzett jog vagy tény törlésével 

összefüggő ügy 
 
Felszámolás: 

• felszámolási- és csődeljárás, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult 

ügyben kifogás 

• vagyonrendezési eljárás 

• vagyonrendezési ügyben kifogás 

• felszámolási eljárás során jogutód nélkül 

megszűnt gazdálkodó szervezet javára 

bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő 

ügy 
 

dr. Aradi Krisztina 

dr. Móritz Krisztián 

dr. Szabó Ildikó 
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A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezet 

kérelemre vagy hivatalból történő törlésére, valamint a 

kapcsolódó, a vagyoni viszonyok lezárására irányuló – 

csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszer-

végelszámolási, egyszerűsített törlési, vagyonrendezési 

– nemperes eljárásai; 
A civil szervezetek törvényességi felügyeleti eljárásai 

és ahhoz kapcsolódó változásbejegyzési eljárás; 
A civil szervezetek és az egyéb nyilvántartott, cégnek 

nem minősülő szervezetek nyilvántartásba-vételi, 

továbbá változásbejegyzési és egyéb nemperes 

nyilvántartási ügyei 
Ezen ügyekből, amelyekben a 3; 8. és 10.  számú tanács 

ki van zárva. 

 8. Dr. Aradi Krisztina 
törvényszéki bíró 
 
 

 

 A következő perek a 3;  6. és 10.számú tanáccsal váltott 

szignálásban 
• a Cstv. által szabályozott perek, 

• a Ctv. által szabályozott perek, 

• a Ptk. harmadik könyv első rész, harmadik-

ötödik rész által szabályozottak tárgykörébe 

tartozó perek, 

• a felszámolókkal szembeni kártérítési perek, 

• a Pp. 20.§ (3) ad)-af) (kivéve a Pp.7.§ (1) bek. 9. 

h) pontban foglalt pereket, valamint a cégnek 

nem minősülő szervezeteket érintően) pontjai 

szerinti perek. 
Ezen perek közül továbbá azok, amelyekben a 10.  

tanács-számú bíró kizárt. 

 
Nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő 

szervezetek perei. Ezen perek közül azokban, 

amelyekben a 6. számú tanács kizárt. 

 
 

Cégeljárás: 

• cégbejegyzés, 

• változásbejegyzési eljárás, 

• cégtörvényességi felügyeleti eljárás, 

• kényszertörlési eljárás, 

• végelszámolási kifogás 

• jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó 

szervezet javára bejegyzett jog vagy tény 

törlésével összefüggő ügy 
 
Felszámolás: 

• felszámolási- és csődeljárás, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult 

ügyben kifogás 

• vagyonrendezési eljárás 

• vagyonrendezési ügyben kifogás 

• felszámolási eljárás során jogutód nélkül 

megszűnt gazdálkodó szervezet javára 

bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő 

ügy 
 

dr. Vándor Virág 

dr. Móritz Krisztián 

dr. Szabó Ildikó 
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A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezet 

kérelemre vagy hivatalból történő törlésére, valamint a 

kapcsolódó, a vagyoni viszonyok lezárására irányuló – 

csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszer-

végelszámolási, egyszerűsített törlési, vagyonrendezési 

– nemperes eljárásai; 
A civil szervezetek törvényességi felügyeleti eljárásai 

és ahhoz kapcsolódó változásbejegyzési eljárás; 
A civil szervezetek és az egyéb nyilvántartott, cégnek 

nem minősülő szervezetek nyilvántartásba-vételi, 

továbbá változásbejegyzési és egyéb nemperes 

nyilvántartási ügyei 
Ezen ügyekből, amelyekben a 3; 6. és 10. számú tanács 

ki van zárva. 

10. Dr. Móritz 

Krisztián 

törvényszéki 

tanácselnök 

 

 

 

 

A  3. számú tanácsról leszignált és folyamatban lévő P. 

ügycsoport jelű ügyek. 

Azon G. ügycsoport jelű ügyek, amelyekben az 1.; 4., 

5. tanács kizárt. 

Azon P. ügycsoport jelű ügyek, amelyekben az 1.; 

2.;4., 5., 11., 12. számú tanács kizárt. 

 

 

A következő perek a 3; 6. és 8. számú tanáccsal váltott 

szignálásban 
• a Cstv. által szabályozott perek, 

• a Ctv. által szabályozott perek, 

• a Ptk. harmadik könyv első rész, harmadik-

ötödik rész által szabályozottak tárgykörébe 

tartozó perek, 

• a felszámolókkal szembeni kártérítési perek, 

• a Pp. 20.§ (3) ad)-af) (kivéve a Pp.7.§ (1) bek. 9. 

h) pontban foglalt pereket, valamint                                                                                                                          

a cégnek nem minősülő szervezeteket érintően) 

pontjai szerinti perek. 
Ezen perek közül továbbá azok, amelyekben a 3.  

tanács-számú bíró kizárt. 

 

Nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő 

szervezetek perei. Ezen perek közül azokban, 

amelyekben a 8. számú tanács kizárt. 

 

Cégeljárás: 

• cégbejegyzés, 

• változásbejegyzési eljárás, 

• cégtörvényességi felügyeleti eljárás, 

• kényszertörlési eljárás, 

• végelszámolási kifogás 

• jogutód nélkül megszűnt gazdálkodószervezet 

javára bejegyzett jog vagy tény törlésével 

összefüggő ügy 
 
Felszámolás: 

• felszámolási- és csődeljárás, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy, 

• a helyi önkormányzatok adósságrendezési 

eljárásáról szóló törvény alapján indult 

ügyben kifogás 

• vagyonrendezési eljárás 

dr. Aradi Krisztina 

dr. Vándor Virág 

dr. Szabó Ildikó 
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• vagyonrendezési ügyben kifogás 

• felszámolási eljárás során jogutód nélkül 

megszűnt gazdálkodószervezet javára 

bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő 

ügy 
 

A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezet 

kérelemre vagy hivatalból történő törlésére, valamint a 

kapcsolódó, a vagyoni viszonyok lezárására irányuló – 

csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszer-

végelszámolási, egyszerűsített törlési, vagyonrendezési 

– nemperes eljárásai; 
A civil szervezetek törvényességi felügyeleti eljárásai 

és ahhoz kapcsolódó változásbejegyzési eljárás; 
A civil szervezetek és az egyéb nyilvántartott, cégnek 

nem minősülő szervezetek nyilvántartásba-vételi, 

továbbá változásbejegyzési és egyéb nemperes 

nyilvántartási ügyei 
Ezen ügyekből, amelyekben 3; 6. és 8.  számú tanács 

ki van zárva. 

11. Doszpothné dr. 

Hodosi Eszter 

törvényszéki bíró 

 

Munkaügyi perekre 

kijelölt bíró  

 

Munkaügyi peres ügyek; 

A P. ügycsoport-jelű hitel- és számlaszerződésekből 

eredő; a családjogi; az öröklési; az élettársak 

vagyonjogi igényeihez kapcsolódó és sérelemdíjjal 

kapcsolatos perek; M. ügycsoport-jelű társult perek. 
Azon P. ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben az 1. vagy 

10. számú tanács kizárt.  

Azon M.ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben a 13. 

számú tanács kizárt. 

P. ügycsoport-jelű 

ügyekben: 

dr. Klein Zsuzsánna 

M. ügycsoport-jelű 

ügyekben: 

dr. Mihályi Mónika 

dr. Csanádi Lajos 

12 Dr. Borda Anita 

kollégiumvezető-

helyettes 

 

  

közérdekből indított perek, P. és G. ügycsoport-jelű 

társult perek  
Nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezetek 

perei, továbbá ezen ügyekben, ha az 10. tanács-számú 

bíró kizárt; 
A családjogi; öröklési; az élettársak vagyonjogi 

igényeihez igazodó és dologi jogi tárgyú, P. 

ügycsoport-jelű perek, valamint azon további P. 

ügycsoport-jelű ügyek, amelyekben az ügyszak 1., 5., 

10., 11. tanács-számú bírái ki vannak zárva; 

dr. Herwerth Szonja 

dr. Klein Zsuzsánna 

13. Dr. Mihályi 

Mónika 

törvényszéki bíró 

Munkaügyi perekre 

kijelölt bíró  

Munkaügyi peres ügyek a 3.3. pontban írt 

korlátozásokkal. 

Azon M-ügycsoport jelű munkaügyi peres ügyek, 

amelyekből a 11. számú tanács kizárt; M. ügycsoport-

jelű társult per. 

dr. Herwerth Szonja 

16. Dr. Bartalné dr. 

Mentes Judit 

törvényszéki 

tanácselnök 

Munkaügyi perekre 

kijelölt bíró  

Azon M-ügycsoport jelű munkaügyi peres ügyek, 

amelyekből az 1.  számú tanács kizárt; M. ügycsoport-

jelű társult per. 

 

dr. Herwerth Szonja 

22. Dr. Vajda Andrea 

törvényszéki bíró 

 

Azon P-ügycsoport jelű családjogi tárgyú ügyek, 

amelyekből az 5. számú tanács kizárt 

Dr. Borda Anita 

23. Gaiderné dr. 

Hartmann Tímea 

törvényszéki bíró 

-  
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kirendelve a 

Zalaegerszegi 

Járásbíróságra 

 

 

 

Az ügyelosztási rend C.3. számú melléklete 

 

Civilisztikai kollégium 

A kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2020. április 1-től 

Tanács-

szám 
Név 

Kirendelés a 

Törvényszékhez 
Intézett ügycsoport 

Honnan Időtartam 

 9. 

 
- - - - 
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Az ügyelosztási rend C.4. számú melléklete 

 

 

Civilisztikai kollégium 

A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 11-től 
 

Tanács-

szám 
Név 

Kirendelés a 

Törvényszékhez Intézett ügycsoport, 

ügytárgy 

 

Helyettesítés 

Honnan Időtartam 

 1. Tanácselnök: 
Dr. Csanádi Lajos 
törvényszéki 

tanácselnök 

 
Bíró: 
Dr. Adorján Csaba 
a törvényszék 

elnökhelyettese 
 
Bíró: 
Dr. Herwerth 

Szonja 
kollégiumvezető 

 -  - A jogszabálynál fogva soron 

kívül intézendő ügyeket 

kivéve a 2. és 3. tanács-számú 

másodfokú tanácsok által 

intézett ügyek, a tanács 

tagjainak I. fokú ügyterhe 

figyelembevételével és a 3.5. 

pontban foglalt 

korlátozásokkal. 
Azok a II. fokú ügyek, 

amelyekben mind a 2., mind a 

3. tanács-számú II. fokú 

tanácsok ki vannak zárva. 

A tanács elnökét a 

tanács tagjai 

helyettesítik. A 

tanács tagjainak 

helyettesei: dr. 

Borda Anita, dr. 

Móritz Krisztián, dr. 

Aradi Krisztina, dr. 

Szabó Ildikó és dr. 

Vándor Virág 

 2. Tanácselnök: 
Dr. Bartalné dr. 

Mentes Judit 
törvényszéki 

tanácselnök 

 

Bíró: 
Dr. Mihályi 

Mónika 
törvényszéki bíró 

 
Bíró: 
Dr. Vajda Andrea 
törvényszéki bíró 

 

 

 

 

 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Az alábbi peres ügyekben 

hozott fellebbezett határozatok 

II. fokú felülbírálata: 

• házassági perek 
• házastársi 

vagyonközösségi 

perek 
• származási perek 

• szülői felügyelettel 

kapcsolatos perek 

• gondnoksággal 

kapcsolatos perek 

• élettársi 

jogviszonyból eredő 

perek 

• örökbefogadással 

kapcsolatos perek 

• rokontartási perek 

• lakásügyi perek 

• öröklési perek 

• kötelmi perek 

• kártérítési perek. 

 

Az alábbi nemperes ügyekben 

a fellebbezett végzések 

felülbírálata: 

• hagyatéki ügyek; 

• a pszichiátriai 

betegek intézeti 

gyógykezelésével 

kapcsolatos ügyek; 
• távoltartási ügyek; 

A tanács elnökét a 

tanács tagjai 

helyettesítik. A 

tanács tagjainak 

helyettesei: dr. 

Herwerth Szonja, 

dr. Csanádi Lajos, 

dr. Borda Anita, dr. 

Móritz Krisztián, dr. 

Aradi Krisztina, dr. 

Szabó Ildikó, dr. 

Vándor Virág 
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• apaság vélelmének 

megdöntése iránti 

nemperes ügyek; 

• előzetes 

jognyilatkozat 

nyilvántartásba vételi 

ügyek.   
• kapcsolattartás 

végrehajtása                      

 3. Tanácselnök: 
 
tárgyév 

jan.1-.jan.31.-ig 
dr. Sifter Ágnes 
törvényszéki 

tanácselnök 
 

tárgyév febr. 1. –

júl. 31-ig 
dr. Bányai 

Tamás 
törvényszéki 

tanácselnök 
 

tárgyév aug. 1. –

dec. 31-ig 
dr. Sifter Ágnes 

törvényszéki 

tanácselnök 
 

Bíró: 
 tárgyév jan.1-

jan.31.-ig 
dr. Bányai 

Tamás 
törvényszéki 

tanácselnök 
tárgyév febr. 1. –

júl. 31-ig 
dr. Sifter Ágnes 
törvényszéki 

tanácselnök; 
tárgyév aug. 1. –

dec. 31-ig 
dr. Bányai 

Tamás 
törvényszéki 

tanácselnök 
 
Bíró: 

Dr. Csejtei Péter 
törvényszéki 

bíró 

az áthúzott részek 

alkalmazandóak 

2021. december 

31-ig, a 

beillesztett részek 

pedig 2022. 

január 1-től. 

 -  - Az alábbi peres ügyekben 

hozott fellebbezett határozatok 

II. fokú felülbírálata: 
• gazdasági perek 

• dologi jogi perek 

• biztosítási 

szerződésekből eredő 

perek 

• végrehajtási perek 
• kötelmi perek 
• kártérítési perek. 

A fizetési meghagyásos 

ügyekben hozott fellebbezett 

közjegyzői határozatok és a 

gazdasági nemperes ügyekben 

hozott fellebbezett végzések 

felülvizsgálata. 
Adósságrendezési ügyek. 

A tanács elnökét a 

tanács tagjai 

helyettesítik. A 

tanács tagjainak 

helyettesei: dr. 

Herwerth Szonja, 

dr. Borda Anita, dr. 

Csanádi Lajos, 

továbbá dr. Móritz 

Krisztián, dr. Aradi 

Krisztina, dr. Szabó 

Ildikó és dr. Vándor 

Virág 
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Az ügyelosztási rend C.5. számú melléklete 

 

 A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 11-től  

Tanács-

szám (ha 

van) 
Név Intézett ügycsoport, ügytárgy 

 

Helyettesítés 

7. 
 

Dr. Füredi 

Mátyás 
bírósági 

titkár 

A törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó I. fokú polgári, 

gazdasági és munkaügyi peren kívüli ügyek  

 

A törvényszéki elsőfokú ügyeket tárgyaló bírák ügyeiben (bírói 

utasításra, saját nevében, tárgyaláson kívül) való eljárás. 

 

Törvényszéki végrehajtási ügyek. 

dr. Cserjési Helga 

bírósági titkár 

C/8. 
 

Dr. Cserjési 

Helga 
bírósági 

titkár 

A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezet kérelemre vagy 

hivatalból történő törlésére, valamint a kapcsolódó, a vagyoni 

viszonyok lezárására irányuló – csőd, felszámolási, 

végelszámolási, kényszer-végelszámolási, egyszerűsített 

törlési, vagyonrendezési – nemperes eljárásai; 
 

A civil szervezetek törvényességi felügyeleti eljárásai és ahhoz 

kapcsolódó változásbejegyzési eljárás; 
 

A civil szervezetek és az egyéb nyilvántartott, cégnek nem 

minősülő szervezetek nyilvántartásba-vételi, továbbá 

változásbejegyzési és egyéb nemperes nyilvántartási ügyei. 

 

Törvényszéki végrehajtási ügyek, a törvényszék elsőfokú 

hatáskörébe tartozó I. fokú polgári, gazdasági és munkaügyi 

peren kívüli ügyek a 7. számú tanács kizártsága esetén.  

dr. Aradi 

Krisztina 

dr. Móritz 

Krisztián 

dr. Szabó Ildikó 

dr. Vándor Virág 

9. dr. Hamvas-

Takács 

Linda 

bírósági 

titkár 

A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezet kérelemre vagy 

hivatalból történő törlésére, valamint a kapcsolódó, a vagyoni 

viszonyok lezárására irányuló – csőd, felszámolási, 

végelszámolási, kényszer-végelszámolási, egyszerűsített 

törlési, vagyonrendezési – nemperes eljárásai; 
 

A civil szervezetek törvényességi felügyeleti eljárásai és ahhoz 

kapcsolódó változásbejegyzési eljárás; 
 

A civil szervezetek és az egyéb nyilvántartott, cégnek nem 

minősülő szervezetek nyilvántartásba-vételi, továbbá 

változásbejegyzési és egyéb nemperes nyilvántartási ügyei. 

dr. Aradi 

Krisztina 

dr. Móritz 

Krisztián 

dr. Szabó Ildikó 

dr. Vándor Virág 

20. Dr. Kámán 

Petra 

bírósági 

titkár 

Közvetítői ügyek Dr. Takács-

Kancsal Ágnes 

járásbírósági bíró 

  Tóth 

Jánosné 
bírósági 

ügyintéző 

A 2. számú másodfokú tanács ügyeiben az 56/2008. (III. 26.) 

Korm.rendelet szerinti bírósági ügyintézői feladatok (bírói 

utasításra). 

 

 Szentgróti 

Barbara 

bírósági 

ügyintéző 

A törvényszéki elsőfokú ügyeket tárgyaló bírák ügyeiben az 

56/2008. (III. 26.) Korm.rendelet szerinti bírósági ügyintézői 

feladatok (bírói utasításra). 
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 Horváthné 

Baranyai 

Tímea 

bírósági 

ügyintéző 

Cégeljárás: (ügyintézői hatáskörben) 

• cégbejegyzés, 

• változásbejegyzési eljárás, 

• cégtörvényességi felügyeleti eljárás. 
Az ügy érdemében hozott végzések kivételével az 56/2008. (III. 

26.) Korm.r. 12.§ (2) bekezdés a.) és b) pontjában írt civil 

szervezeti ügyek (bírói utasításra, saját nevében) 

 

 Horváthné 

Varga 

Valentina 

bírósági 

ügyintéző 

Cégeljárás: (ügyintézői hatáskörben) 

• cégbejegyzés, 

• változásbejegyzési eljárás, 

• cégtörvényességi felügyeleti eljárás. 
Az ügy érdemében hozott végzések kivételével az 56/2008. (III. 

26.) Korm.r. 12.§ (2) bekezdés a.) és b) pontjában írt civil 

szervezeti ügyek (bírói utasításra, saját nevében) 

 

 Simon 

Andrea 

bírósági 

ügyintéző 

Cégeljárás: (ügyintézői hatáskörben) 

• cégbejegyzés, 

• változásbejegyzési eljárás,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• cégtörvényességi felügyeleti eljárás. 
Az ügy érdemében hozott végzések kivételével az 56/2008. (III. 

26.) Korm.r. 12.§ (2) bekezdés a.) és b) pontjában írt civil 

szervezeti ügyek (bírói utasításra, saját nevében) 
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Az ügyelosztási rend C.6. számú melléklete 

 

 

A kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2021. február 11-től 

Tanács-

szám 
(ha van) 

Név 

Kirendelés a 

Törvényszékhez 
Intézett ügycsoport 

Honnan Időtartam 

 -     

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


