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A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2015. 

január 1. napjától alkalmazandó ügyelosztási  rendje 

 

 

 

 
1.  Fellebbezett polgári , gazdasági,  munkaügyi és közigazgatási peres és 

nemperes ügyek: 
 
 

1. sz.  Pf. tanács 

 

Tanácselnök: Dr. Ébner Vilmos 
Tagok:   Dr. Soósné dr.  Steffler Györgyi  
   Dr. Füssy Béla 
  
A tanács által intézett ügyek:  
-  kötelmi jogi perek, 
-  végrehajtással kapcsolatos perek (végrehajtási igénypert kivéve),  
-  egyéb polgári  perek, 

 
Nemperes ügyek: 
-  végrehajtási ügyek, 
-  a közjegyzık által fizetési meghagyásos és végrehajtási el járásokban 

hozott végzések elleni fellebbezések elbírálása.  
-  a tanács referádájába tartozó perekben érkezett végzés elleni  

fel lebbezések 
 
A tanács hétfı és szerdai napokon tárgyal. Tárgyalási  és tanácsüléses 
napjainak száma havonta nyolc.  
 
Tárgyalóterem: Dózsa György u. 1. fszt. 10.  
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2. sz.  Pf. tanács 

 

Tanácselnök: Dr. Kaló Zsuzsanna 
Tagok:  Gieszné dr. Boda Orsolya 
   Dr. Gothárdi Enikı 

Müllerné dr. Hradszky Erzsébet  
Dr. Kollár Zoltán, a Székesfehérvári Járásbíróságról  való 
kirendeléssel  
 

Gieszné dr.  Boda Orsolya havonta 1 vagy 2 tárgyalási-tanácsülési napon 
tanácselnöki feladatokat  is ellát.  
Müllerné dr. Hradszky Erzsébet havonta 1 vagy 2 tárgyalási-tanácsülési napon 
vesz részt a tanács munkájában,  
 
A tanács által intézett ügyek: 
-  családjogi, öröklési  jogviták, valamint élettársi közös vagyon megosztása 

iránti perek, 
-  tartási, életjáradéki szerzıdés megszüntetése, ajándék visszakövetelése 

iránti per,  
-  lakás- és helyiségbérleti,  valamint haszonbérleti jogviszonnyal 

kapcsolatos perek, 
-  tulajdonjogi, birtokháborítási  perek, 
-  végrehajtási igényper és a gyermektartásdíjjal kapcsolatos végrehajtás 

megszüntetési és korlátozási perek, 
-  a munkaügyi peres ügyek, 
-  a közigazgatási ügyekben hozott ítélet  el leni  fellebbezések elbírálása,  

 
Nemperes ügyek: 
-  a tanács referádájába tartozó perekben érkezett végzés elleni  

fel lebbezések, 
-  távoltartási  ügyek, 
-  pszichiátriai betegek kötelezı intézeti gyógykezelésének 

felülvizsgálatával  összefüggı nemperes ügyek, 
-  fizetési  meghagyásos és a végrehajtási ügyek kivételével a közjegyzık 

által hozott végzések elleni  fellebbezések, 
-  gyermektartásdíj  behajtásával,  valamint a zálogjogosultaknak a 

végrehajtási  el járásba való bekapcsolódásával  kapcsolatos végrehajtási  
ügyekben érkezett fellebbezések elbírálása,  

-  a végrehajtási ügyekben a jogutódlás megállapításával kapcsolatos, 
valamint azon végzések elleni  fellebbezések elbírálása,  amelyekben 
eljárásjogi problémák vetıdnek fel.  

-  a munkaügyi nemperes ügyek, 
-  a közigazgatási ügyekben hozott végzések elleni fellebbezések 

elbírálása.  
 
A tanács kedd és csütörtöki napokon tárgyal. Tárgyalási és tanácsüléses 
napjainak száma havonta nyolc.  
 
Tárgyalóterem: Dózsa György u. 1. fszt. 10.  
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A Pf. tanácsok mellé egy-egy állandó t itkár kerül beosztásra (jelenleg dr.  
Schweighardt Zsanett és dr. Orosz Krisztina).  
 

 
2.  Elsıfokú polgári és gazdasági peres ügyek elosztása – a jogviták 

alanyaitól függetlenül – elsısorban az ügy tárgya alapján történik.  
 
10. számú tanács Gieszné dr. Boda Orsolya  a polgári, a munkaügyi és 
közigazgatási fellebbezett ügyek intézésén kívül részt vesz az elsıfokú peres 
ügyek intézésében is . A tanács által tárgyalt ügycsoportok: 
-  sajtó helyreigazítás,  
-  személyhez főzıdı jog megsértésével kapcsolatos jogviták,  
-  kötelmi jogi és kártérítési  perek (Pp. 23.  § (1) bek. a./ ,  b./  l ./ ,  

m./pontok),  
-  tulajdonjogi, öröklésjogi, házastársi-, élettársi- és más közös vagyon 

megosztása iránti perek, 
-  társadalmi szervezetek és alapítványok ellen az ügyész, vagy a tag ál tal  

indított perek (Pp. 23. § (1) bekezdés  f/  pont).  
-  azok az egyéb perek, amit  a törvény a törvényszék hatáskörébe utal .  

 
A tanács tárgyalási  napjai: hétfı és szerda, tárgyalási  napjainak száma 3-4.  
 
Tárgyalóterem:Dózsa Gy. u.  1.  fszt. 9.  
  
 
14. számú tanács Dr. Gerber Tamás  által tárgyalt ügycsoportok: 
-  kötelmi jogi perek  
-  tulajdonjogi viták.  

 
Tárgyalási  napok: kedd 
Tárgyalóterem: Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1. fszt. 9. sz. tárgyalóterem 
 
 
15. számú tanács Dr. Deák Zsolt által tárgyalt  ügycsoportok: 
-  kötelmi jogi perek, 
-  cégekkel és tagjaikkal kapcsolatos peres ügyek (Pp. 23. § (1) bekezdés 

e)pont) 
-  értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek (Pp. 23.  § (1) 

bek. h./ pont),  
-  tisztességtelen piaci  magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII.  törvény 2-7. §-a,  illetve 88. §-a alapján megyei bírósági 
hatáskörbe tartozó ügyek, 

-  felszámolással kapcsolatos perek, 
-  a Gt. felelısség-áttörésre vonatkozó szabályain alapuló perek  
-  azok az egyéb perek, amelyeket a törvény a törvényszék hatáskörébe 

utal .  
 
Tárgyalási  napok hétfı és szerda.  Tárgyalási napjainak száma havi 7-8.  
Tárgyalóterem: Zichy liget 10.  II.  emelet  250. tárgyalóterem  
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17. számú tanács Dr. Gelencsér Józsefné  által tárgyalt  ügycsoportok: 
-  gazdálkodó szervezetek egymás közötti  szerzıdéses jogvitái,   
-  gazdálkodó szervezetek között i tulajdonjogi viták,  
-  cégekkel kapcsolatos peres ügyek, 
-  a Gt. felelısség-áttörésre vonatkozó szabályain alapuló perek  

 
Dr. Gelencsér Józsefné az elsıfokú polgári peres ügyeket – a kiosztástól  
függıen  – havonta 1-2 napon tárgyalja.  
 
A tárgyalásait – az irodával való egyeztetés alapján – a Zichy ligeti szabad 
tárgyalótermekbe tőzi ki  
 
 
22. számú tanács Dr. Fövényesi György  által tárgyalt  ügycsoportok: 

− gazdálkodó szervezetek egymás közötti  szerzıdéses jogvitái,   
− gazdálkodó szervezetek között i tulajdonjogi viták,  
− cégekkel kapcsolatos peres ügyek, 
− a Gt. felelısség-áttörésre vonatkozó szabályain alapuló perek  

 
Dr. Fövényesi György az elsıfokú polgári peres ügyeket – a kiosztástól  
függıen  – havonta 1-2 napon tárgyalja.  
 
A tárgyalásait – az irodával való egyeztetés alapján – a Zichy ligeti  
tárgyalótermekbe tőzi ki.  
 
 
26. számú tanács Dr. Abért János  által tárgyalt ügycsoportok: 
-  kötelmi jogi és kártérítési  perek (Pp. 23.  § (1) bek. a./ ,  b./  l ./ ,  

m./pontok),  
-  tulajdonjogi, öröklésjogi, házastársi-, élettársi- és más közös vagyon 

megosztása iránti perek, 
-  társadalmi szervezetek és alapítványok ellen az ügyész, vagy a tag ál tal  

indított perek (Pp. 23. § (1) bekezdés  f/  pont).  
-  azok az egyéb perek, amit  a törvény a törvényszék hatáskörébe utal .  

 
A tanács tárgyalási napja: szerda és péntek. Tárgyalási napjainak száma: havi 
7-8 nap. 
 
Tárgyalóterem: Dózsa György u. 1. fszt. 24.  
 

 

27. számú tanács Dr. Moróczné dr.  Medgyasszay Júlia  ál tal  tárgyalt  
ügycsoportok: 
-  sajtó helyreigazítás,  
-  személyhez főzıdı jog megsértésével kapcsolatos jogviták,  
-  kötelmi jogi és kártérítési  perek (Pp. 23.  § (1) bek. a./ ,  b./  l ./ ,  

m./pontok),  
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-  tulajdonjogi, öröklésjogi, házastársi-, élettársi- és más közös vagyon 
megosztása iránti perek, 

-  társadalmi szervezetek és alapítványok ellen az ügyész, vagy a tag ál tal  
indított perek (Pp. 23. § (1) bekezdés  f/  pont).  

-  azok az egyéb perek, amit  a törvény a törvényszék hatáskörébe utal .  
 
A tanács tárgyalási napja: hétfı és szerda. Tárgyalási napjainak száma: havi 
7-8 nap. 
 
Tárgyalóterem: Dózsa György u. 1. fszt. 7.  
 
 
32. számú tanács Dr. Sasvári Péter  (a bíró feladatait kirendeléssel látja el)  
-  kötelmi jogi perek és kártérítési igények (Pp. 23. § (1) bekezdés a./ ,  b./ ,  

k./ ,  l ./ ,  m./ , n./  pontok),  
-  szerzıi jogi és szomszédos jogi perek (Pp. 23.  § (1) bekezdés c./  pont),  
-  nemzetközi árufuvarozással,  szállítmányozással kapcsolatos perek, 
-  választott bírósági ügyek (1994. évi LXXI. törvény 51. §-a),  
-  alapítványok, társadalmi szervezetek ellen az ügyész, vagy a tag által  

indított perek (Pp. 23. § (1) bekezdés f/ pont),  
-  cégekkel és tagjaikkal kapcsolatos peres ügyek (Pp. 23. § (1) bekezdés e) 

pont) 
-  értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek (Pp. 23.  § (1) 

bek. h./ pont),  
-  azok az egyéb perek, amelyeket a törvény a törvényszék hatáskörébe 

utal .  
 
Tárgyalási  napok: kedd és csütörtök, havonta 7-8 tárgyalási nap. 
 
Tárgyalóterem: Zichy liget 10.  I.  em. 160. tárgyalóterem 
 
 
34. számú tanács Dr. Végh Adrienn  által  tárgyalt  ügycsoportok: 
-  gazdálkodó szervezetek egymás közötti  szerzıdéses jogvitái,   
-  gazdálkodó szervezetek között i tulajdonjogi viták,  
-  cégekkel kapcsolatos peres ügyek, 
-  a Gt. felelısség-áttörésre vonatkozó szabályain alapuló perek  

 
Dr. Végh Adrienn az elsıfokú polgári peres ügyeket – a kiosztástól függıen  
– havonta 1-2 napon tárgyalja.   
 
A tárgyalásait – az irodával való egyeztetés alapján – a Zichy ligeti szabad 
tárgyalótermekbe tőzi ki.  
 
Perújítás, vagy egyéb okból történı kizárás esetén, il letve a munkateher 
arányosítása végett a rögzítet t elosztási  rendtıl  el térhetünk. 
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Az 5., 12. , 18. , 24. , 25. és 30. számú tanácsok (a másodfokú tanácsok tagjai) 
2015. február 1-jétıl nem tárgyalnak; új ügyek szignálása pedig ezen 
tanácsokra már 2014. július 1-jétıl nem történt .  
 
 
 
3.  Polgári  nemperes ügyek elosztása:  
 
A polgári és gazdasági nemperes elsıfokú ügyeket -  a jogtanácsosi  
névjegyzékbe való bejegyzést, illetve elfogultsági kifogás elbírálását kivéve - 
a törvényszékre beosztott titkár intézi, illetve a polgári és gazdasági 
ügyekben ellátja a végrehajtási ügyintézı feladatkörébe tartozó végrehajtási  
ügyeket (E feladatokat jelenleg dr. Schweighardt Zsanett és dr. Orosz 
Krisztina végzik.).  
 
A jogtanácsosi  névjegyzékbe való bejegyzést a kollégiumvezetı intézi.   
 
Az elfogultsági kifogás elbírálására esetenként történik az ügyintézı 
kijelölése.  
 
A társadalmi szervezetek nyilvántartásával, a nyilvántartás módosításával  
kapcsolatos feladatokat dr.  Kollárné dr. Varga Beáta és dr. Buda Eszter 
törvényszékre beosztott titkárok látják el .   
 
A polgári jogi közvetítéssel  kapcsolatos feladatokat is titkárok – jelenleg dr. 
Bazsó Bernadett, dr. Orosz Krisztina,  dr.  Schweighardt  Zsanett és dr.  
Kollárné dr.  Varga Beáta végzik.  
 
 
 
4.  Gazdasági ügyszakhoz tartozó nemperes ügyek elosztása.  
 
Felszámolási  ügyeket:  
 Dr. Fövényesi György,  
 Dr. Kaifis  László, és 
 Dr. Végh Adrienn intézi.  
 
A felszámolási ügyek az érkezés sorrendjében automatikusan kerülnek 
kiszignálásra akként,  hogy dr. Fövényesi György 1 db, dr. Kaifis László 2 db, 
dr.  Végh Adrienn 1 db. ügyet kap. 
 
A felszámolási és cégügyek intézésében a törvényben biztosított önálló 
hatáskört gyakorolva, illetve a bírók munkáját segítve az alábbi titkárok 
vesznek részt:  
 Dr. Karcagi Vera Lil i,  

Dr. Kiss Evelin,  
Dr. Borza Anita.  
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A cégnyilvántartással és cégtörvényességi vizsgálattal kapcsolatos nemperes 
ügyeket dr. Gelencsér Józsefné kollégiumvezetı-helyettes,  dr. Fövényesi  
György és dr. Végh Adrienn látják el.  
 
A cégtörvényességi vizsgálattal kapcsolatos nemperes ügyintézésbe dr. Kaifis 
László is  részt vesz.  
 
A bírák részére az ügyek elosztása érkezéskor automatikusan történik.  
 
A cégnyilvántartási ügyek érdemi intézését négy ügyintézı segíti .  
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A Székesfehérvári Törvényszék 

bíráinak és fellebbezési tanácsainak 

 ügyszak szerinti beosztása és tárgyalási rendje  

büntetı ügyszakban 2015. évben 

 

(2011. évi CLXI. törvény (Bszi .) 9. § (1) bekezdése alapján) 

 
 
A törvényszéken elsı-, és másodfokú tanácsok ítélkeznek, továbbá büntetés-
végrehajtási  csoport  mőködik.  2015. január 1-tıl  két  másodfokú tanács áll  fel ,  
az ügyelosztási rendben meghatározott  bírák pedig eseti tanácsalakítással  
intézik a szintén másodfokú tevékenységnek minısülı, ún. büntetı nyomozás 
fel lebbvitel i ügyek elbírálását.  
 
 
Büntetı fellebbviteli tanácsok: 

 
A két büntetı fel lebbviteli tanács egy-egy tanácselnökkel és két-két elıadóval 
mőködik.  E tanácsok járnak el  valamennyi olyan ügyben, amely a törvényszék 
másodfokú hatáskörébe tartozik, ideértve a büntetı, a szabálysértési és az ún. 
Bpkf.-s. ügyeket, valamint a bíróság kijelölése és perújítás megengedhetısége 
tárgyában indult ügyeket, kivéve a nyomozási bírói hatáskörben meghozott  
határozatok ellen bejelentett fellebbezések elbírálását .  
 
A fellebbviteli  tanácsok a következık: 
 
1. tanács: 

 
Tanácselnök:  dr.  Tıke Zoltán 
Elıadói:   dr.  Veszeli Éva, törvényszéki bíró 

dr.  Czikajló Ádám, törvényszékre kirendelt járásbíró 
 
A tanács tárgyalási  napjai: kedd, csütörtök 
Tárgyalótermük: fsz.  8. számú tárgyalóterem. 
 
 
2. tanács: 

 
Tanácselnök:  Makainé dr. Malkovits Judit,  törvényszéki bíró 
Elıadók:   dr.  Pospis Emıke, törvényszéki bíró 

dr.  Hudák Hedvig, törvényszékre kirendelt járásbíró 
 
A tanács tárgyalási  napjai: hétfı, szerda 
Tárgyalótermük: fsz.  8. számú tárgyalóterem. 
 
Ezen túlmenıen a tanácsok munkájában, lehetıség szerint megállapodás 
alapján – fı szabály szerint havonta egy napon tanácselnökként, – emellett  
szükség szerint szavazó bíróként részt vesz dr. Nyíri Zoltán kollégiumvezetı, 
mind az ítélkezı tevékenység, mind pedig a peren kívüli  ügyintézés területén.  
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A tanácsok munkájában szolgálati érdek fennállta esetén, illetve amennyiben 
az elbírálás másként nem oldható meg, vagy azokban az ügyekben, 
amelyekben a kizártságokra tekintettel  kell alkalmi összetételő tanácsot 
alakítani elnökként, elıadóként, vagy szavazóként részt vehetnek dr. Morócz 
Emil, és dr. Soós Gyula törvényszéki tanácselnökök, dr. Sárközi Ilona, és dr. 
Édl Gabriella törvényszéki bírók. Szavazóbíróként,  elsısorban a 
törvénykezési szünetek idején, szükség szerint részt vehetnek bármelyik 
tanács munkájában a büntetés-végrehajtási csoport tagjai, dr.  Hámos Edit 
csoportvezetı bíró, és dr. Szabó Tamás törvényszéki bíró.  
 
A tanácsok munkáját szolgálati érdekbıl eseti kirendeléssel segíthetik a 
törvényszék területén mőködı járásbíróságok bírái , illetve különösen 
háromnapos vagy azt meghaladó hosszúságú hétvégék ügyeletének ellátása 
során a Székesfehérvári  Járásbíróság nyomozási  bírái.  
 
A büntetı fel lebbviteli tanácsokhoz beérkezı ügyek szignálása a 
következıképpen történik (ügyelve arra, hogy a tanácsok és azokon belül az 
elıadók munkaterhe lehetıség szerint arányos és igazságos legyen).  
 
A 2015. január 1-jén folyamatban maradt ügyeket a fellebbviteli tanácsok 
elnökei megegyezés szerint, szétosztják a két tanács között, különös 
tekintettel azokra az ügyekre, amelyek kitőzésére még nem került  sor. Ezt 
követıen a büntetı fellebbviteli tanácsok ügyeinek szignálása lényegében az 
automatikus szignálás rendje szerint alakul, azaz mind peres, mind nem peres 
ügyszakban egy ügy az 1. sz. tanácsra,  a következı ügy a 2. sz. tanácsra 
szignálódik. Ez alól kivételt képez, ha a szignálási rend olyan helyzetet  
idézne elı, hogy az adott tanács valamely tagja az ügy elintézésébıl kizárt .  
Ekkor két lehetıség adott, egyik,  hogy megállapodás alapján a 
kollégiumvezetı közremőködésének igénybevételével oldják meg a 
kizártságot a tanácsok, a másik, hogy a tanácselnökök egymás szerinti  
megállapodásának megfelelıen ez esetben az ügyet egy másikra egymás 
között kicserélik. Ez utóbbi eljárás követendı akkor is, hogyha az 
automatikus szignálás valamely okból igazságtalan ügyteher növekedést  
okozna bármelyik büntetı fellebbvitel i tanács számára.  Ilyenkor a Bf.  
tanácselnökök megállapodhatnak ügyátosztásban az ügyteher arányosságának 
fenntartása érdekében. 
 
Az egyes tanácsokhoz beérkezı ügyeket a tanács elnöke szignálja ki az 
elıadóknak, ez esetben is ügyelve az arányos és igazságos munkateher 
követelményére.  
 
 
A perújítás megengedhetısége tárgyában indult ügyekre a speciális  kizárási  
szabályok miatt a büntetı fellebbvitel i tanács elnökeinek szervezésében 
ügyenként egyedileg alakulnak tanácsok.  
 
Bármely tanács elnökét akadályoztatása esetén a tanácselnöki teendıkben a 
tanács rangidıs tagja, a kollégiumvezetı, vagy kijelölés alapján más tanácstag 
helyettesíti .   
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Elsıfokú ügyszak: 

 
A törvényszéken négy elsıfokú tanács mőködik.  
 
Ezek tanácselnökei:  

�  Dr. Soós Gyula törvényszéki tanácselnök (7.  tanács) 
�  Dr. Morócz Emil törvényszéki tanácselnök, (6.  tanács) 
�  Dr. Sárközi Ilona törvényszéki bíró, (5. tanács) 
�  Dr. Édl Gabriella törvényszéki bíró, (10. tanács) 

 
 
Dr. Soós Gyula tárgyalási napjai: kedd, csütörtök. 
Tárgyalóterme: fsz.  7. számú tárgyalóterem. 
 
Dr. Morócz Emil tárgyalási napjai:  hétfı,  szerda.  
Tárgyalóterme: I.  em. 133. számú díszterem. 
 
Dr. Sárközi Ilona tárgyalási napjai:  hétfı,  szerda. 
Tárgyalóterme: fsz.  6. számú tárgyalóterem. 
 
Dr. Édl Gabriella tárgyalási napjai:  kedd, csütörtök. 
Tárgyalóterme: I.  em. 133. számú díszterem. 
 
 
Az egyes tanácsok tárgyalótermi beosztásának esetleges szükség szerinti  
változásai a kifüggesztett tárgyalási jegyzéken, illetve a tájékoztató táblán 
nyomon követhetık. 
 
A törvényszékre érkezı elsıfokú ügyeket a kollégiumvezetı szignálja a 
tárgyaló tanácsokra, ez esetben is  kiemelten ügyelve az arányos és igazságos 
munkateher kialakítására. Az ügyek kiosztása ún. kézi szignálással történik,  
tekintettel arra, hogy az automatikus szignálás,  vagy annak egyes elemei nem 
alkalmazhatóak, elsısorban az ügyek rendkívül egyenetlen érkezésére 
figyelemmel. A törvényszéki elsıfokú tanácsok között lényegében nincs 
szakosodás, kivéve hogy a gazdasági természető ügyeket fıképpen dr. Sárközi 
Ilona, másodlagosan pedig dr. Morócz Emil tárgyalja, míg lehetıség szerint  
dr.  Sárközi Ilona kábítószerrel  kapcsolatos ügyeket nem tárgyal.  Kiemelt 
ügyeket bármelyik tanács tárgyalhat.  
 
A törvényszékre érkezı külföldi ítélet érvényének elismerésével kapcsolatos 
Bpk-s ügyeket a törvényszék Dózsa György úti épületében dolgozó 
valamennyi elsı- és másodfokú büntetı bíró, ideértve a törvényszékre 
kirendelt bírókat is , peren kívül intézi, a többiekénél nagyobb hányadban dr. 
Soós Gyula törvényszéki tanácselnök. Ezeket az ügyeket is  a kollégiumvezetı 
szignálja, dr. Soós Gyula kiemelt  szerepétıl eltekintve lényegében 
sorrendben, ügyelve azonban az ügyek terjedelmére és nehézségi fokára is.  
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Szintén a kollégiumvezetı szignálja a vádirat benyújtása elıtti  egyes  
kényszerintézkedések egy éven túli meghosszabbítása tárgyában indult  
ügyeket.   
 
 
Büntetı nyomozás felügyeleti ügyintézés: 

 
A nyomozási  bírák által hozott  határozatok ellen bejelentett fellebbezések 
kapcsán az ügyek intézésére kijelölt bírák alkalmanként alakítanak tanácsot.  
 
Az említett bírák a következık: 
 

�  Dr. Morócz Emil törvényszéki tanácselnök, 
�  Dr. Soós Gyula,  törvényszéki tanácselnök, 
�  Dr. Sárközi Ilona törvényszéki bíró,  
�  Dr. Édl Gabriella,  törvényszéki bíró,  
�  Dr. Veszeli Éva, törvényszéki bíró.  

 
Tekintettel arra, hogy ez az ügytípus általában speciális, gyors el intézést 
igényel, szolgálati  érdekbıl, bármely kizárás miatti  okból a tanácsok 
összetételét célszerő alkalmanként meghatározni, az ügyintézésre kijelölt 
bírók a tanácselnöki és szavazóbírói feladatokat egymás között, esetenként 
osztják el , míg az ügyeket a tanácsok egyes tagjaira, mint elıadókra a 
kollégiumvezetı szignálja.  
A Bnyf. tanácsok munkájában szükség esetén részt vehetnek a büntetı 
fel lebbvitel i tanács további tagjai,  és kivételesen a büntetés-végrehajtási 
csoport bírái is . A kollégiumvezetı jellemzıen tanácselnöki feladatok 
ellátásával segíti  a változó összetételő Bnyf. tanácsok munkáját.  
 
A Bnyf. ügyek szignálása – az alábbi kivételekkel – fıszabály szerint érkezés 
szerinti sorrendben történik az egyes Bnyf. ügyintézésben részt vevı bírókra.  
Az elızménnyel rendelkezı ügyekben rendszerint az elızményes ügyet intézı 
bíró jár el. Azonos ügyben szereplı több terhelt esetén az ügy szignálása 
lehetıleg azonos bíróra történik. Ennél az ügykategóriánál is megemlítendı, 
hogy a többi kijelölt  bírónál nagyobb részben végzi ezt a típusú ügyintézést  
dr.  Soós Gyula törvényszéki tanácselnök. 
 
 
 
Büntetés-végrehajtási csoport: 

 
A büntetés-végrehajtási csoport vezetıje dr. Hámos Edit , törvényszéki bíró,  
tagja dr. Szabó Tamás törvényszéki bíró, a csoport ügyeit  a csoportvezetı 
szignálja.  
 
A büntetés-végrehajtási csoport bíráit akadályoztatásuk esetén elsısorban dr.  
Soós Gyula törvényszéki tanácselnök, dr. Morócz Emil törvényszéki 
tanácselnök, dr. Sárközi Ilona, dr. Édl Gabriella, il letve a kollégiumvezetı 
helyettesíthetik. A törvénykezési szünetek idején, vagy más szolgálati okból a 
büntetı fellebbviteli  tanácsok tagjai is jogosultak helyettesí tésre.  
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.-.-.-.-.-.-.-.-.  
 
 

A kollégiumvezetıt szignálási feladatai ellátásában távolléte vagy 
akadályoztatása esetén az általa kijelölt  bíró vagy dr. Laczkóné dr.  Tóth 
Beatrix, a törvényszék büntetı ügyszakában dolgozó bírósági titkár – ı csak 
az esetben, ha a szignálás nem igényel mérlegelést  – helyettesíti .  
 
Az ügyek átosztására, különösen a következı esetekben kerülhet sor:  
• a bíró szolgálati  viszonyának megszőnése, 
• a bíró távolléte,  fıként tartós távollét esetén,   
• a bíró más bíróságra történı kirendelése,  
• kizártság,  
• az egyenletes munkateher biztosítása, vagy az ügyhátralék feldolgozása 

érdekében, 
• soron kívüli ügyekben, 
• az egyesítendı ügyek együttes elbírálásának biztosítása érdekében, 
• azokban az esetekben, amikor a bíró más munkaterületre kerül  

beosztásra.  
 
 
Az átosztás tényét és idıpontját az átosztásra jogosult aláírásával az ügy 
borí tóján fel kell tüntetni. Nagyobb számú ügy együttes, szolgálati érdekbıl 
vagy okból történı átosztása esetén az átosztásra jogosult írásbeli 
rendelkezése alapján a Székesfehérvári Törvényszék irodája gondoskodik az 
átosztás tényének lajstromba való bejegyzésérıl és az ügyborítón való 
fel tüntetésérıl.  
 
A büntetı ügyszak munkáját törvényszékre beosztott bírósági titkárként,  
munkaköri leírásának megfelelıen segíti  dr. Laczkóné dr.  Tóth Beatrix. 
Elsısorban a két büntetı fellebbviteli tanács mellett tevékenykedik, peren 
kívüli  ügyek elıadásában és határozat  tervezetek készítésében vesz részt,  
esetenként jegyzıkönyvet vezet , akár a büntetı fel lebbviteli,  akár büntetı 
nyomozás fellebbviteli tanácsok mellett.  Ezen túlmenıen ellátja a 
kollégiumvezetı által rábízott egyéb feladatokat.  
 
 
Székesfehérvár, 2014. december 19. 

 
 
  Dr.  Gerber Tamás s.k.  
  a törvényszék elnöke 


