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A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK
2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A törvényszék - a törvényben meghatározott ügyekben - első fokon jár el, és
másodfokon elbírálja a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi
bíróságok határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket. /Bszi. 21.§ (1) bekezdése/
A törvényszéken tanácsok, csoportok és büntető, polgári, gazdasági, valamint
közigazgatási-munkaügyi kollégiumok működnek. /Bszi. 21. § (4) bekezdése/
A törvényszék ügyelosztási rendje a Bszi. 9-11. §-ai alapján, a bírói tanács és a
kollégiumok véleményének ismeretében került meghatározásra.

POLGÁRI, GAZDASÁGI, KÖZIGAZGATÁSI-MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM
ELSŐ FOKON ELJÁRÓ BÍRÁK:
Polgári, gazdasági ügyek
Az ügyek kiosztását a törvényszék elnöke, a kollégiumvezető, akadályoztatása esetén a
kollégiumvezető-helyettes végzi.
Az ügyek átosztására kivételes esetben a bíróság elnöke, valamint a kollégiumvezető a
bíróság elnökének előzetes jóváhagyásával jogosult.
1. Dr. Ónodi Csaba törvényszéki bíró, kollégiumvezető-helyettes
munkaügyi, közigazgatási ügyekben eljárásra jogosult bíró
•
•

bármely peres és nemperes ügy
a Pp. 2. § (3) bekezdésében meghatározott kártérítési perek

Akadályoztatása esetén bármely elsőfokú ügyeket tárgyaló bíró helyettesíti.
Tárgyalási napja és tárgyalóterme: a tárgyalótermek beosztása című melléklet szerint.
Tisztviselő: Forróné Németh Bernadett
2. Dr. K. Szabó-Ördög Aranka törvényszékre kirendelt kecskeméti járásbírósági bíró
(Kizárólag a folyamatban lévő ügyei befejezésére.)
•
•
•

vagyonközösségi perek
személyhez fűződő jogok megsértése miatti
egyéb peres ügyek,

Akadályoztatása esetén bármely elsőfokú ügyeket tárgyaló bíró helyettesíti.
Tárgyalási napja és tárgyalóterme: a tárgyalótermek beosztása című melléklet szerint.
Tisztviselő: Eszes Marianna
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3.

Dr. Czinege Gyöngyvér törvényszéki bíró
közigazgatási, munkaügyi perekben eljárásra jogosult bíró
•
•
•
•
•
•
•

öröklési jogi perek
vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos perek
személyhez fűződő jogok megsértése miatti
kötelmi jogviszonyból származó perek
tulajdoni perek
egyéb peres ügyek,
nemperes ügyek

Akadályoztatása esetén bármely elsőfokú ügyeket tárgyaló bíró helyettesítheti.
Tárgyalási napja és tárgyalóterme: a tárgyalótermek beosztása című melléklet szerint.
Tisztviselő: Gyovainé Rátkai Judit
4.

Baloghné dr. Kovács Judit törvényszéki bíró,
közigazgatási, munkaügyi perekben eljárásra jogosult bíró
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gazdálkodó szervezetek közötti peres ügyek,
értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos,
cégbejegyzés érvénytelenségének megállapítása iránti,
gazdasági társasági jogviszonyból eredő,
személyhez fűződő jogok megsértése miatti
nemzetközi árufuvarozási vagy szállítmányozási,
tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmába ütköző
jogviszonyból származó,
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránt indított,
mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből eredő
szellemi alkotással kapcsolatos perek
egyéb peres ügyek,
nemperes ügyek egy része

Akadályoztatása esetén bármely elsőfokú ügyeket tárgyaló bíró helyettesítheti.
Tárgyalási napja és tárgyalóterme: a tárgyalótermek beosztása című melléklet szerint.
Tisztviselő: Szelesné Demeter Ágnes
5. Dr. Hanny Katalin törvényszéki bíró, közigazgatási, munkaügyi perekben eljárásra
jogosult
•
•
•

közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésével kapcsolatos
vagyonközösségi perek
személyhez fűződő jogok megsértése miatti
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•
•
•
•
•

kötelmi jogviszonyból származó perek
tulajdoni perek
sajtó-helyreigazítás iránti perek
egyéb peres ügyek,
nemperes ügyek

Akadályoztatása esetén bármely elsőfokú ügyeket tárgyaló bíró helyettesítheti.
Tárgyalási napja és tárgyalóterme: a tárgyalótermek beosztása című melléklet szerint.
Tisztviselő: Heringné Sebessy Ildikó
6.

Dr. Boda Ilona törvényszéki bíró, közigazgatási, munkaügyi perekben eljárásra
jogosult
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gazdálkodó szervezetek közötti peres ügyek,
értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos,
cégbejegyzés érvénytelenségének megállapítása iránti,
gazdasági társasági jogviszonyból eredő,
sajtó-helyreigazítás iránti,
személyhez fűződő jogok megsértése miatti
nemzetközi árufuvarozási vagy szállítmányozási,
tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmába ütköző
jogviszonyból származó,
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránt indított,
mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből eredő
szellemi alkotással kapcsolatos perek
egyéb peres ügyek,
nemperes ügyek egy része

Akadályoztatása esetén bármely elsőfokú ügyeket tárgyaló bíró helyettesíti
Tárgyalási napja és tárgyalóterme: a tárgyalótermek beosztása című melléklet szerint.
Tisztviselő: Herczeg Orbán Ildikó
7.

Oroszné dr. Kerekes Anna törvényszéki tanácselnök
•
•
•
•
•
•
•
•

gazdálkodó szervezetek közötti peres ügyek,
értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos,
cégbejegyzés érvénytelenségének megállapítása iránti,
gazdasági társasági jogviszonyból eredő,
sajtó-helyreigazítás iránti,
személyhez fűződő jogok megsértése miatti
nemzetközi árufuvarozási vagy szállítmányozási,
tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmába ütköző
jogviszonyból származó,
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•
•
•
•
•

tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránt indított,
mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből eredő
szellemi alkotással kapcsolatos perek
egyéb peres ügyek,
nemperes ügyek egy része

Helyettesítésére kijelölve:bármely elsőfokú bíró
Tárgyalási napja és tárgyalóterme: a tárgyalótermek beosztása című melléklet szerint.
Tisztviselő: Tóthné Barna Anita
8.

Dr. Szemőkné dr. Jávor Gabriella törvényszéki bíró
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gazdálkodó szervezetek közötti peres ügyek,
értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos,
cégbejegyzés érvénytelenségének megállapítása iránti,
gazdasági társasági jogviszonyból eredő,
sajtó-helyreigazítás iránti,
személyhez fűződő jogok megsértése miatti
nemzetközi árufuvarozási vagy szállítmányozási,
tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmába ütköző
jogviszonyból származó,
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránt indított,
mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből eredő
szellemi alkotással kapcsolatos perek
egyéb peres ügyek,
nemperes ügyek egy része

helyettesítésére kijelölve: bármely elsőfokú bíró
Tárgyalási napja és tárgyalóterme: a tárgyalótermek beosztása című melléklet szerint.
Tisztviselő: Barcsik Zoltánné
9.

Dr. Bódog Zoltánné törvényszéki bíró
•
•
•
•
•
•
•
•
•

közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésével kapcsolatos
gazdálkodó szervezetek közötti peres ügyek
értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos
cégbejegyzés érvénytelenségének megállapítása iránti
gazdasági társasági jogviszonyból eredő
nemzetközi árufuvarozási- vagy szállítmányozási,
tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmába ütköző
jogviszonyból származó
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránt indított
szellemi alkotással kapcsolatos
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•
•

egyéb peres ügyek,
nemperes ügyek egy része

Akadályoztatása esetén bármely elsőfokú ügyeket tárgyaló bíró helyettesíti.
Tárgyalási napja és tárgyalóterme: a tárgyalótermek beosztása című melléklet szerint.
Tisztviselő: Tóthné Barna Anita
Cégügyek
A kiosztás automatikus, az esetleges átosztást a csoportvezető, akadályoztatása
esetén a kollégiumvezető-helyettes vagy a kollégiumvezető végzi.
1.
Dr. Ócsai Beatrix
helyettesítésére kijelölve:
leírója:

törvényszéki csoportvezető bíró – cégbíró
Baloghné Dr. Kovács Judit
Merháné Vörös Mónika

2.
Baloghné Dr. Kovács Judit törvényszéki bíró – cégbíró
helyettesítésére kijelölve:
Dr. Ócsai Beatrix
leírója:
Szelesné Demeter Ágnes
3.
Dr. Morvai Péter Nándor törvényszéki bíró – cégbíró
helyettesítésére kijelölve: Dr. Herczeg Ilona
leírója :
Pulai Csilla
4.
Dr. Herczeg Ilona kecskeméti városi bírósági bíró – kirendelt cégbíró
helyettesítésére kijelölve: Dr. Morvai Péter Nándor
leírója :
Lódi Ilona, Juhász Szilvia
•

gazdasági társaságok bejegyzése, a bejegyzések módosítása, a
társaságok megszüntetése és törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása,
vagyon- és adósságrendezési eljárás

Csőd – és felszámolási ügyek
A kiosztás automatikus, az esetleges átosztást a kollégiumvezető-helyettes, vagy a
kollégiumvezető, akadályoztatásuk esetén a csoportvezető végzi.
1. Dr. Balogh Zoltán törvényszéki bíró, kollégiumvezető
helyettesítésére kijelölve: Dr. Ónodi Csaba
leírója: dr. Kovács Ferencné
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2. Dr. Ónodi Csaba törvényszéki bíró, kollégiumvezető-helyettes
helyettesítésére kijelölve: Dr. Balogh Zoltán
leírója: Forróné Németh Bernadett, Krizsán Lilla
3. Dr. K. Szabó-Ördög Aranka kirendelt kecskeméti járásbírósági bíró
Helyettesítésére kijelölve: Dr. Bicskei Ferenc és Dr. Bódog Zoltánné
leírója: Eszes Marianna, Czeglédiné Micsinai Anita
4. Dr. Bicskei Ferenc törvényszék elnöke
Helyettesítésére kijelölve: Dr. Bódog Zoltánné és Dr. K. Szabó-Ördög Aranka
leírója: Krizsán Lilla, Kiss Bea
5. Dr. Bódog Zoltánné törvényszéki bíró
Helyettesítésére kijelölve: dr. Bicskei Ferenc és Dr. K. Szabó-Ördög Aranka
leírója:
Halmavánszkiné Csordás Tünde, Kovácsevics Anett
Bírósági titkárok:
Mandelné dr. Boldog Márta bírósági titkár
•
•

civil szervezetek nyilvántartásba vétele iránti ügyek
közjegyzői irattárosi feladatok ellátása (dr. Zakupszky
közreműködése mellett)

János

Dr. Törőcsik Andrea bírósági titkár
•

civil szervezetek nyilvántartásba vétele iránti ügyek

Dr. Ferenczi Krisztina bírósági titkár
• civil szervezetek nyilvántartásba vétele iránti ügyek
• megyei bírósági végrehajtói ügyek
Dr. Faragó Andrea bírósági titkár
•
•

nemperes ügyek intézése
csőd – és felszámolási ügyekben titkár által ellátható feladatok
ellátása

Pulainé dr. Horváth Hajnalka bírósági titkár
•
•

nemperes ügyek intézése
csőd – és felszámolási ügyekben titkár által ellátható feladatok
ellátása
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Benkovicsné dr. Varga Erika bírósági titkár
•
•

nemperes ügyek intézése
csőd – és felszámolási ügyekben titkár által ellátható feladatok
ellátása

Dr. Bujdosó Melinda bírósági titkár
•
•

nemperes ügyek intézése
csőd – és felszámolási ügyekben titkár által ellátható feladatok
ellátása

Dr. Csorba Petra bírósági titkár
•
•

nemperes ügyek intézése
csőd – és felszámolási ügyekben titkár által ellátható feladatok
ellátása

Bírósági ügyintézők
•
•
•

gazdasági társaságok bejegyzése a hatáskörükbe tartozó ügyekben
megkeresések intézése
cégeljárásban, csőd - és felszámolási eljárásban, ügyintézők által ellátható
feladatok intézése
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MÁSODFOKÚ TANÁCSOK:
Az ügyek kiosztását a törvényszék elnöke, a kollégiumvezető, akadályoztatása esetén a
kollégiumvezető-helyettes végzi.
Az ügyek átosztására kivételes esetben a bíróság elnöke, valamint a kollégiumvezető a
bíróság elnökének előzetes jóváhagyásával jogosult.
A másodfokú tanácsok elnökei évente legalább tíz tárgyalási napon kötelesek peres
ügyek előadására.
1. Tanács
elnöke:

Dr. Vajda László
törvényszéki tanácselnök

tagjai:

Dr. Szántó Éva
törvényszéki bíró
Dr. Maróti Rozália
törvényszéki bíró
tanács leírója: Ránklné Juhász Adrienn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

házassági,
személyi állapotra vonatkozó egyéb
házassági vagyonjogi,
gyermek tartása és elhelyezése,
törvényen alapuló egyéb tartási,
apasági és származás megállapítása
kapcsolattartás szabályozása
szülői felügyelet megszüntetése iránti,
öröklési,
pénzintézeti banki és hitelviszonyokból, más kölcsönből eredő
egyéb peres ügyek
a fenti ügycsoportokkal összefüggésben indított végrehajtással
kapcsolatos perek,
a fenti ügycsoportokhoz tartozó nemperes ügyek, köztük a
végrehajtással és a hagyatékkal kapcsolatos nemperes ügyek,
egyéb nemperes ügyek

A tanács akadályoztatott tagját helyettesítik: bármely cégbíró, a többi másodfokú
tanács bármely tagja, bármely első fokon eljáró, vagy más ide kirendelt bíró
Tárgyalási napja és tárgyalóterme: a tárgyalótermek beosztása című melléklet szerint.
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2. Tanács
elnöke:

Dr. Illés Mária
törvényszéki tanácselnök
közigazgatási, munkaügyi perekben eljárásra jogosult bíró

tagjai:

Dr. Virág Andrea
törvényszéki bíró
közigazgatási, munkaügyi perekben eljárásra jogosult bíró
Dr. Oláh Márta
törvényszéki bíró
közigazgatási, munkaügyi perekben eljárásra jogosult bíró
tanács leírója: Lovas Anikó
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

birtokháborítás miatt indított,
tulajdonjoggal kapcsolatos,
szerződésen kívüli kártérítési,
lakásügyi,
biztosítási jogviszonyból eredő,
az állam kártalanítási felelőssége iránt indított,
környezetvédelemmel kapcsolatos,
egyéb kötelmi jogviszonyból eredő,
a fenti ügycsoportokkal összefüggésben indított végrehajtással
kapcsolatos perek
egyéb peres ügyek
a fenti ügycsoportokhoz tartozó nemperes ügyek, köztük a
végrehajtással kapcsolatos nemperes ügyek,
egyéb nemperes ügyek

A tanács akadályoztatott tagját helyettesítik :a többi másodfokú tanács bármely tagja,
bármely első fokon eljáró, vagy ide kirendelt bíró
Tárgyalási napja és tárgyalóterme: a tárgyalótermek beosztása című melléklet szerint.
3. Tanács
elnöke:

Dr. Koós Gabriella
törvényszéki tanácselnök
közigazgatási, munkaügyi perekben eljárásra jogosult bíró

tagjai:

Dr. Bulla László
törvényszéki bíró, közigazgatási, munkaügyi perekben
eljárásra jogosult bíró
Kárpátiné dr. Erdődi Andrea
Arató Anett

tanács leírója:

10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból származó,
szerződésen kívüli kártérítés
szövetkezeti tagsági viszonyból eredő
közigazgatási perek
adásvétellel,
vállalkozási jogviszonnyal összefüggő,
egyéb kötelmi jogviszonyból eredő
társadalombiztosítási jogviszonyból származó perek
a fenti ügycsoportokkal összefüggésben indított végrehajtással
kapcsolatos perek
a fenti ügycsoportokhoz tartozó nemperes ügyek, köztük a végrehajtással
kapcsolatos nemperes ügyek,
egyéb peres ügyek
egyéb nemperes ügyek

A tanács akadályoztatott tagját helyettesítik: a többi másodfokú tanács bármely tagja,
bármely első fokon eljáró, vagy más ide kirendelt bíró
Tárgyalási napja és tárgyalóterme: a tárgyalótermek beosztása című melléklet szerint.
4. Tanács
elnöke:

Oroszné dr. Kerekes Anna
törvényszéki tanácselnök

tagjai:

Dr. Szemőkné dr. Jávor Gabriella
törvényszéki bíró
Dr. Bicskei Ferenc
törvényszék elnöke, közigazgatási, munkaügyi perekben
eljárásra jogosult bíró
tanács leírója: Barcsik Zoltánné
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gazdálkodó szervezetek közötti peres ügyek,
az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos,
a gazdasági társasági jogviszonyból eredő
fuvarozási, szállítmányozási szerződésből
mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből eredő
környezetvédelemmel kapcsolatos,
a fenti ügycsoportokkal összefüggésben indított végrehajtással
kapcsolatos perek
a fenti ügycsoportokhoz tartozó nemperes ügyek, köztük a
végrehajtással kapcsolatos nemperes ügyek
egyéb peres ügyek
egyéb nemperes ügyek
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A tanács akadályozott tagját helyettesítik: bármely cégbíró, a többi másodfokú tanács
bármely tagja, bármely első fokon eljáró, vagy más ide kirendelt bíró
Tárgyalási napja és tárgyalóterme: a tárgyalótermek beosztása című melléklet szerint.
5. Tanács
elnöke:

Dr. Balogh Zoltán
törvényszéki kollégiumvezető

tagjai:

Dr. Bicskei Ferenc
törvényszéki elnök
Dr. Ónodi Csaba
törvényszéki kollégiumvezető-helyettes, közigazgatási,
munkaügyi perekben eljárásra jogosult bíró
(tanácselnök tartós távolléte esetén ellátja a tanácselnöki
feladatokat a törvényszék elnöke megbízása alapján)
A tanács bármely tagjának akadályoztatása esetén
helyettesíti az eseti jelleggel ide beosztott bíró
tanács leírója: dr. Kovács Ferencné, Forróné Németh Bernadett
•
•
•
•
•

szerződésen kívüli kártérítésből,
kötelmi jogviszonyból
közüzemi szerződésből eredő, és
egyéb peres ügyek
végrehajtással kapcsolatos, és egyéb nemperes ügyek

Tárgyalási napja és tárgyalóterme: a tárgyalótermek beosztása című melléklet szerint.
A Pp. V. része szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben eljárhatnak a törvényszéki
elsőfokú ügyszakban eljárásra kijelölhető bírák.
A kollégiumvezető, illetve a fent meghatározott körben az ügyelosztásra jogosult
kollégiumvezető-helyettes, csoportvezető és tanácselnök az ügy intézésére másik
tanácsot (bírót) jelöl ki
1./ az eljárási törvény szerinti kizárás,
2./ a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, tartós távolléte,
3./ az ügy jellegére is figyelemmel rövidebb távolléte esetén is;
4./ az egyenletes és arányos munkateher biztosítása,
5./ az ügyhátralék feldolgozása érdekében.
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A törvény alapján soron kívül tárgyalandó ügyek kiosztásakor – az arányos
munkateher megvalósítása érdekében –, illetve a Büsz. szerint elrendelhető
soronkívüliség érvényesülése érdekében a fent szabályozott kijelöléstől el lehet térni.
A másodfokú tanács elnöke az előadó bírót a szakosodásra figyelemmel az
ügyelosztási terv keretei között jelöli ki.
A határozatok anonimizálása és közzététele körében a fenti helyettesítési rend
irányadó, azzal, hogy az elsőfokú ügyeket tárgyaló bírák helyettesítésére is bármely
más bíró kijelölhető.
Ezen ügyelosztási rend mellékletét képezi a tárgyalótermek beosztásáról készített
kimutatás.
A tárgyalótermek beosztását a kollégiumvezető év közben az érintett bírákkal történt
egyeztetés alapján módosíthatja. A módosítások átvezetése külön kollégiumi
véleményezést nem igényel.
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Hétfő

Kedd

Szerda

4.Pf/Gf. tanács

Dr. Bódog
Zoltánné

Fszt.
17.

Dr. Boda
Ilona

Fszt.
18.

Baloghné
dr. Kovács
Judit

Dr. Hanny
Katalin

Dr. Czinege
Gyöngyvér

de.: 2.Pf. tanács
du.: egyeztetés
szerint
mindenki
használhatja

Fszt.
21.

Fszt.
25.

Fszt.
27.

dr. K.
SzabóÖrdög
Aranka

Bárki
használhatj
a

Oroszné Dr.
Kerekes Anna

Dr. Boda Ilona

Csütörtök

Péntek
Dr. Boda Ilona

Oroszné Dr.
Kerekes Anna

Baloghné
dr. Kovács Judit

Dr. Boda Ilona
Baloghné
dr. Kovács
Judit
dr. Czinege
Gyöngyvér

de.:3.Pf/Mf.
tanács
du.:egyeztetés
szerint
mindenki
használhatja

de.: 1.Pf.
tanács
du.:
egyeztetés
szerint
mindenki
használhatja

Dr. Szemőkné
Dr. Jávor
Gabriella

Bárki
használhatja

Dr. Hanny Katalin

de.: 2.Pf. tanács
du.:egyeztetés
szerint mindenki
használhatja

de.: 3.Pf/Mf. tanács
du.:5.Pf. tanács

Dr. Bódog Zoltánné

Dr. K. Szabó-Ördög
Aranka

de.: 1.Pf. tanács
du.: egyeztetés szerint
mindenki használhatja

Dr. Szemőkné Dr.
Jávor Gabriella

Dr. Ónodi Csaba

1. sz. melléklet: Tárgyalótermek beosztása 2015. év
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BÜNTETŐ ÜGYSZAK
A TANÁCSOK BEOSZTÁSA
Elsőfokon:
1. B. Dr. Hadnagy Ibolya
mellette:
Balatoni Gabriella tisztviselő,
kirendeléssel
2. B. Dr. Fodor Endre
mellette:
Kuruczné Puskás Erika
bírósági ügyintéző
3. B. Dr. Oroszi Márta
mellette:
Varga Tímea írnok
5. B. Farkasné dr. Kramolis
Andrea
mellette:
Szabóné Halmavánszki
Piroska tisztviselő
8. B. Surányiné dr. Pólik Edina
mellette:
Kovács Lászlóné tisztviselő
10. B. Dr. Isaszegi István
mellette:
Punyi Mariann írnok
11. B. Dr. Sárközy Szabolcs
mellette:
Visontay Istvánné tisztviselő
14. B. Dr. Gál Erika
mellette:
Szabó Ágnes írnok
Másodfokon
1. Bf.
jelenleg nem működik
2. Bf.
Dr. Lehoczky Zoltán

Tárgyalási nap
kedd és csütörtök

Tárgyalóterem
Díszterem

hétfő, szerda és péntek

I. emelet 110.
Díszterem
Fszt. 10.

hétfő és szerda

Fszt. 10.

szerda és péntek

I. emelet 110.

I. emelet 110.
kedd és csütörtök
hétfő
(nem teljes kiosztásban a
Bv. ügyek párhuzamos
intézésére figyelemmel)
alkalmanként

Fszt. 12.

kedd és csütörtök

Fszt. 10.

kedd és csütörtök

fsz. 12.
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tanácselnök
Dr. Horváth Zelma bíró
kirendeléssel
Dr. Koncz Levente bíró
kirendeléssel
mellettük:
Dudás Beáta tisztviselő
Tóth Erika tisztviselő
Susánszky Anikó tisztviselő
kirendeléssel
3. Bf.
Dr.Szuromi Mária tanácselnök
Dr. Szörényi Mariann
tanácselnök
Dr. Horváthné dr. Endrényi
Mónika bíró
mellettük:
Dudás Beáta tisztviselő
Tóth Erika tisztviselő
Susánszky Anikó tisztviselő
kirendeléssel
11. Bf.
Dr. Sárközy Szabolcs
kollégiumvezető, tanácselnök
Dr. Husek Dániel
elnökhelyettes, tanácselnök
alkalomszerűen
kijelölendő
bíró
mellettük:
Visontay Istvánné tisztviselő

szerda és péntek

fszt. 12.

alkalmanként

A TÁRGYALÓTERMEK BEOSZTÁSA
Díszterem

I. emelet 110.
Dr. Fodor Endre

fszt. 10.
Dr. Oroszi Márta

Dr. Hadnagy
Ibolya
Dr. Fodor
Endre

Dr. Pólik Edina

Dr. Gál Erika

fszt. 12.
Dr. Isaszegi
István
2. Bf. tanács

Farkasné dr.
Kramolis

Dr. Oroszi Márta

3. Bf. tanács

Hétfő
Kedd
Szerda
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Andrea
Csütörtök
Péntek

Dr. Hadnagy
Ibolya

Dr. Pólik Edina

Dr. Gál Erika

2. Bf. tanács

Farkasné dr.
Kramolis
Andrea

Dr. Fodor Endre

3. Bf. tanács

A dísztermet valamennyi bíró, illetve tanács igénybe veheti azzal, hogy a kitűzést
megelőzően egymással egyeztetni kötelesek. A díszterem használatára a törvényszék
elnökének titkárságán e célból rendszeresített napló előzetes kitöltését követően van
lehetőség, abban az esetben, ha vádlottak, védők, egyéb résztvevők létszáma ezt
indokolja. A fent részletezett beosztástól való eltérés csak valamennyi érintett bíró
előzetes egyetértésével lehetséges.
ÜGYELOSZTÁS
Az ügyelosztási rend kialakításának szempontjai:
–
–
–
–

az ügyek jelentősége és munkaigényessége
az ügyérkezés statisztikai adatai
az arányos munkateher megvalósítása [Bszi. 11. § (5) bekezdés]
az eljárási és ügyviteli szabályok megtartása [Bjt. 30. § (2) bekezdés].
Az ügyelosztási rendtől való eltérés egységes lehetősége

- az eljárási törvényben szabályozott esetek
- igazgatási úton a bíróság működését érintő fontos ok [Bszi. 11. § (7)
bekezdés].
A bíróság működését érintő fontos okot képez az ügyelosztási rend
kialakításának bármely szempontja.
Az ügyelosztás módja
Az ügyelosztást és az ügyátosztást -a szakosítottságra figyelemmel - a kollégiumvezető
végzi. A kollégiumvezetőt akadályoztatása esetén az elnök vagy az általa kijelölt bíró
helyettesíti [SZMSZ. IV/6) pont]. Az ügyek átosztására csak kivételes esetben – a törvényszék elnökének előzetes jóváhagyását követően – kerülhet sor.
2015. június 30. napjáig a kollégiumvezető köteles megvizsgálni, hogy a munkateher
kiegyenlítésének elve a fenti módon érvényesült-e.
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ELSŐFOK
tanácsszám

tanács elnöke

kijelölés

1. B.

Dr. Hadnagy Ibolya
tanácselnök
Dr. Fodor Endre
tanácselnök
Dr. Oroszi Márta
bíró
Farkasné dr.
Kramolis Andrea
bíró
Surányiné dr. Pólik
Edina tanácselnök
Dr. Isaszegi István

fk. és Be. 17. § (5)-(6)
bekezdés
fk. és Be. 17. § (5)-(6)
bekezdés
fk. és Be. 17. § (5)-(6)
bekezdés
fk. és Be. 17. § (5)-(6)
bekezdés

2. B.
3. B.
5. B.

8. B.
10. B.
11. B.

14. B.

Dr. Sárközy
Szabolcs bíró, a
törvényszék
kollégiumvezetője
Dr. Gál Erika

ügyek
Be. 16. § (1) bekezdés
Be. 16. § (1) bekezdés
Be. 16. § (1) bekezdés
Be. 16. § (1) bekezdés

Be. 17. § (5)-(6)
Be. 16. § (1) bekezdés
bekezdés
Be. 17. § (5)-(6)
Be. 16. § (1) bekezdés
bekezdés
fk. és Be. 17. § (5)-(6) Be. 16. § (1) bekezdés
bekezdés

fk. és Be. 17. § (5)-(6) Be. 16. § (1) bekezdés
bekezdés

Az ügyelosztás módja
A bírák érkezési sorrendben, ügyenkénti váltással kapják az ügyeket. Ez alól kivételt jelentenek a kábítószerrel visszaéléssel kapcsolatos ügyek, melyeket elsősorban dr. Fodor Endre és dr. Oroszi Márta intézik, valamint a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények, melyeket elsősorban a kollégiumvezető, dr. Fodor Endre és dr. Gál Erika intéznek valamint a fiatalkorúak elleni büntetőügyek, melyeket – kijelölésükig – dr. Isaszegi István és Surányiné dr. Pólik Edina nem intézhetnek. További
kivételt képezhet a bírák leterheltsége (elsősorban a tanácsra kiosztott kiemelt jelentőségű ügyek munkaigénye) illetve tartós távolléte. Kiemelt jelentőségű ügyet valamenynyi tanács tárgyal.
A helyettesítés rendje
A negyvenöt napot meg nem haladó átmeneti akadályoztatás esetén – a szignálás
módosítása nélkül – egymást az elsőfokú tanácsok elnökei helyettesítik. Fk. és Be. 17.
§ (5)-(6) bekezdés szerinti ügyben a helyettesítés csak úgy történhet, hogy a tanács
elnökének kijelölt bírónak, illetőleg fk. ügyben a tanács egyik tagjának pedagógus
ülnöknek kell lennie. A bírák mellé beosztott igazságügyi alkalmazottak a
kollégiumvezető eseti kijelölése alapján egymást helyettesítik.
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Az előzetes letartóztatás [Be.131. § (1) bekezdés harmadik mondat], a házi őrizet [Be.
138. § (2) bekezdés] és az ideiglenes kényszergyógykezelés [Be. 142. § (3) bekezdés]
vádirat benyújtása előtti egy éven túli felülvizsgálatát - külön szignálással és
ügyenkénti váltással - egyesbíróként elsősorban a kollégiumvezető, Dr. Koncz Levente
és dr. Horváthné dr. Endrényi Mónika (a vádirat benyújtását követően várhatóan a
törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben) illetve dr. Fodor Endre, dr. Gál Erika és
Surányiné dr. Pólik Edina (a vádirat benyújtását követően várhatóan a járásbíróság
hatáskörébe tartozó ügyekben) intézik. A külföldi ítélet érvényének elismerésével
kapcsolatos eljárásokat elsődlegesen dr. Husek Dániel elnökhelyettes illetőleg Dr.
Hadnagy Ibolya tanácselnök intézik.
MÁSODFOK

1.Bf.
2.Bf.

3.Bf.

a tanács tagjai
jelenleg nem
működik
Dr. Lehoczky Zoltán
tanácselnök

kijelölés

ügyek

fk. és Be. 17. § (5)(6) bekezdés

vegyes peres ügyek
/a nemi élet szabadsága és
a nemi erkölcs sérelmére
elkövetett
bűncselekmények
elsődlegesen/
nemperes ügyek

Dr. Horváth Zelma
bíró, kirendeléssel

fk. és Be. 17. § (5)(6) bekezdés

Dr. Koncz Levente
bíró, kirendeléssel

fk. és Be. 17. § (5)(6) bekezdés

Dr. Szuromi Mária
tanácselnök

fk.

Dr. Szörényi
Mariann
tanácselnök
Dr. Horváthné dr.
Endrényi Mónika
bíró

Be. 17. § (5)-(6)
bekezdés

vegyes peres ügyek
/a magánvádas ügyek,
pótmagánvádas
ügyek és a szabálysértési
ügyek elsődlegesen/
nemperes ügyek

fk. és Be. 17. § (5)(6) bekezdés
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11. Bf.

Dr. Sárközy Szabolcs
kollégiumvezető,
tanácselnök

fk. és Be. 17. § (5)(6) bekezdés

nemperes ügyek
vegyes peres ügyek
/alkalmanként/

Dr. Husek Dániel
elnökhelyettes,
tanácselnök
alkalomszerűen
kijelölt bíró

Az ügyelosztás módja
Az ügy előadóját a fellebbezési tanács elnöke – az alábbi szempontok alapul
vételével - jelöli ki [SZMSZ. VI/9/b) és f) pont].
A peres ügyek esetében a szakosított ügyeket az adott Bf. tanácsok; egyébként
ügyenkénti váltással a vegyes peres ügyeket a 2.Bf., a 3. Bf. és – alkalmanként - a 11.
Bf. tanács kapja azzal, hogy a 11. Bf. tanácsra arányosan kevesebb ügy kerül
kiosztásra.
A 11. Bf. tanács a Bnyf. nemperes ügyeket külön szignálás nélkül kapja. A további
nemperes ügyeket a 2. Bf. és a 3. Bf. tanács kapja külön szignálás nélkül ügyenkénti
váltással.
A tanácsok elnökei évente legalább tíz tárgyalási napon kötelesek peres ügyek
előadására.
A 3. Bf. tanácsban dr. Szörényi Mariann és dr. Szuromi Mária felváltva látják el a
tanácselnöki feladatokat
A tanácsok elnökei az ügyekben az előadó bírákat ügyenkénti váltással jelölik ki az
alábbi eltérésekkel:
– a 2. Bf. tanácsban a közlekedési, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni
bűncselekményekben elsősorban dr. Koncz Leventét kell kijelölni
– a 3. Bf. tanácsban a közlekedési bűncselekményekben, valamint a
fiatalkorúakkal szemben indult büntetőeljárásokban elsősorban dr. Horváthné
dr. Endrényi Mónikát, a költségvetést károsító bűncselekményekkel kapcsolatos
ügyekben elsősorban dr. Szörényi Mariannt, a magánvádas és a
pótmagánvádas ügyekben pedig elsősorban dr. Szuromi Máriát kell kijelölni.
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A helyettesítés rendje
A negyvenöt napot meg nem haladó átmeneti akadályoztatás esetén – a szignálás
módosítása nélkül – egymást elsődlegesen a Bf. tanácsok tagjai helyettesítik,
akadályoztatásuk esetén pedig az elsőfokú bírák. Fk. és Be. 17. § (5)-(6) bekezdés
szerinti ügyben a helyettesítés csak úgy történhet, hogy a másodfokú tanács egyik
tagjának kijelölt bírónak kell lennie. A bírák mellé beosztott igazságügyi alkalmazottak
a kollégiumvezető eseti kijelölése alapján egymást helyettesítik.

BÜNTETÉS-VÉGREHA JTÁS
bíró
Dr. Mikó Ferenc bv. bíró

Dr. Pirisi Levente bíró
kirendeléssel
Dr. Isaszegi István bíró

mellette
Tánczos Ágnes
tisztviselő, kirendeléssel
Béleczki Szilvia írnok

saját tisztviselő
Punyi Mariann írnok
Szabó Ágnes írnok
Körmendi Imréné
ügyintéző (kmv-s ügyek)

ügyek
Állampusztai Országos Bv.
Intézet
Bács-Kiskun Megyei Bv.
Intézet
Kalocsai Fegyház és Börtön
Bács-Kiskun Megyei Bv.
Intézet

Az ügyelosztás módja: külön szignálás nélkül, automatikus kiosztással azzal, hogy dr.
Mikó Ferenc elsősorban az Állampusztai Országos Bv. Intézet fogvatartottaival
kapcsolatos ügyeket intézi.
A helyettesítés rendje: a bv. bírák egymást helyettesítik.

TITKOS ÜGYKEZELŐK
Mucha Zsuzsanna tisztviselő, irodavezető
Romhányi Andrea – tisztviselő
Balatoni Gabriella – tisztviselő, kirendeléssel
Szilágyi Csilla – tisztviselő,
Intézik a minősített adatok ügykezelését a biztonsági vezető irányítása és felügyelete
mellett.
A titkos ügykezelők egymást helyettesítik.
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BÜNTETŐ IRODA
Kulcsár Ilona tisztviselő, irodavezető
Kovács Éva tisztviselő

BÜNTETÉS-VÉGREHA JTÁSI CSOPORT IRODÁ JA
Tóthné Kis-Prumik Emma irodavezető tisztviselő
Béleczki Szilvia írnok
Körmendi Imréné ügyintéző
Somodi Sándorné írnok

Kecskemét, 2014. december 10.

/: Dr. Bicskei Ferenc :/
törvényszék elnöke
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