ELNÖKE
8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.
t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577
e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu
http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu
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Székesfehérvári Törvényszék
polgári-gazdasági ügyszakának
Kollégium és Bírói Tanács által véleményezett és egyhangúan jóváhagyott
ügyelosztási rendje
2017. november 1 – december 31.
2018. január 1 – december 31.

1. Alapadatok
A Székesfehérvári Törvényszék ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 9.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás (Bisz.) 115.§ (1)
bekezdésében meghatározott elvekre, a kollégiumok és a Bírói Tanács véleményének
ismeretében a törvényszék elnöke határozza meg.

2. Jogszabályi háttér
2.1.
A Bszi. 8.§ (1) bekezdése értelmében senki nem vonható el törvényes bírájától.
2.2.
A Bszi. 8.§ (2) bekezdése szerint a törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási
rend alapján kijelölt bíró.

2.3.1.Tanácsszámok
Polgári, gazdasági, munkaügyi, közigazgatási ügyszak másodfokon: 1., 2., és 3. sz. tanács
Polgári ügyekben első fokon: 4., 15., 16., 17., 21., 22., 27., 32., 34., 48., 49. sz. tanácsok
Gazdasági ügyekben első fokon: 4., 15., 17., 21., 22., 32., 34., 48., 49. sz. tanácsok
Nemperes gazdasági ügyekben első fokon: 1.Fpk., 3.Fpk. És 7. Fpk.
Nemperes cégügyekben: 2.Cg., 3.Cg., 4.Cg., 23. Cg.
Civil szervezetek nyilvántartása: 20. Pk. és 26. Pk.

2.3.2. Tanácsok összetétele
Másodfokú tanácsok: 1 tanácselnök, 2 törvényszéki bíró
Törvényszéki elsőfokú peres ügyekben (polgári, gazdasági): 1 hivatásos bíró
Nemperes gazdasági ügyekben, civil szervezetek nyilvántartása iránti ügyekben: 1 hivatásos bíró,
vagy bírósági titkár
Nemperes cégügyekben: 1 hivatásos bíró, vagy bírósági titkár, vagy bírósági ügyintéző
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2.3.3. Tanácsok, bírók, titkárok és vezetők által intézett ügycsoportok
Másodfokú ügyek:
Polgári és gazdasági (gazdasági jellegű) fellebbezett peres és nemperes ügyekben az 1., 2., és 3.
számú tanács jár el.
A munkaügyi fellebbviteli peres és nemperes ügyekben 2. számú tanács jár el.
A közigazgatási fellebbviteli peres és nemperes ügyekben elsősorban a 2. számú, kivételesen –
nemperes ügyben – a 3. sz. tanács jár el.
Elsőfokú ügyek:
A törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú polgári peres ügyek elsősorban a 4., 15., 16., 17., 21.,
27., 32., 48., 49. sz. tanácsokra, kivételesen a 22. és 34. sz. tanácsokra kerülnek kiosztásra.
A törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú gazdasági peres ügyeket elsődlegesen a 15., 22. és
34. számú tanács, emelt érkezés, illetve kizártság esetén szükség szerint a 4., 16., 17., 21., 32., 48.,
49. sz. számú tanács tárgyalja.
A csőd- és felszámolási ügyeket az 1., 3., és a 7. számú (Fpk.) tanács intézi.
A kizárólag bírói hatáskörbe tartozó cégügyeket és cégtörvényességi ügyeket a 2., 3., 4. sz (Cg.Cgt.) tanácsok intézik, cégtörvényességi ügyeket a 23. sz. (Cgt.) tanács is intéz.
A bírósági ügyintéző által ellátható feladatokat négy bírósági ügyintéző látja el.
A társadalmi szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos nemperes ügyeket 20.Pk. és a 26.Pk. szám
alatti bírósági titkár intézi.
A törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú nemperes ügyeket és végrehajtási ügyeket az 50. és
52. tanácsszámú bírósági titkár intézi.
A közvetítői ügyekben az 54. és 55. számú bírósági titkár, továbbá az 53. és 56. számú bíró jár el.
A vezetők tárgyalási kötelezettségének teljesítése:
A törvényszék elnöke a Bisz. 102.§ szerinti tárgyalási kötelezettségét másodfokú tanács
elnökeként, előadó bíróként, vagy a tanács tagjaként teljesíti az 1., a 2., vagy a 3. sz. tanácsban
számú Pf. tanácsban.
A törvényszék elnökhelyettese intézi a 21. számú tanácsra kiosztott elsőfokú polgári ügyeket.
A törvényszék polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi kollégium vezetője a Bisz. 102.§
szerinti tárgyalási kötelezettségét másodfokú tanács elnökeként, előadó bíróként, vagy a tanács
tagjaként teljesíti az 1., a 2., vagy a 3. sz. tanácsban számú Pf. tanácsban, továbbá intézi a 32.
számú tanácsra kiosztott elsőfokú polgári és gazdasági ügyeket.
A törvényszék polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi kollégium vezetőjének helyettese a
Bisz. 102.§ szerinti tárgyalási kötelezettségét másodfokú tanács elnökeként, előadó bíróként, vagy
a tanács tagjaként teljesíti az 1., a 2., vagy a 3. sz. tanácsban számú Pf. tanácsban, továbbá intézi a
49. számú tanácsra kiosztott elsőfokú polgári és gazdasági ügyeket.

3

2.3.4. Eljárás akadályoztatás esetén
2.3.4.1 Átosztás (átszignálás)
Első fokú ügyeket tárgyaló bíró esetén helyettesítésre elsősorban törvénykezési szünetben, soron
kívüli intézkedést igénylő esetben van mód, másik elsőfokú bíró egyedi kijelölése útján. A
helyettes kijelölését az ügyelosztásra jogosult végzi.
Átszignálásra a bíró kizártsága, tartós távolléte, szolgálati viszony megszűnése, más bíróságra
történő kirendelése esetén, továbbá a 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet (Büsz.) 32.§ (2) bekezdése
szerinti egyesítés, valamint az arányos ügyteherelosztás, illetve az ügyhátralék feldolgozása
érdekében kerülhet sor. Az átszignálást az ügyelosztásra jogosult végzi.
2.3.4.2. Halasztás
A tárgyalás előtt a bíró halaszt (végzéssel, írásban), a tárgyalási napon a bíró akadályoztatása
esetén másik bíró halaszt. A halasztási tevékenységet elsőfokú peres ügyben titkár is elvégezheti
a Pp. 12/A.§ figyelembevételével.
2.3.4.3. Ügyféltájékoztatás
A tárgyalás elhalasztásáról a kezelőiroda, és a bíró (az adott tanács) mellé beosztott igazságügyi
alkalmazott jogosult tájékoztatást adni.
2.3.4.4. Tanácskiegészítés (fellebbvitel)
Amennyiben a fellebbviteli tanácsok állandó tagjai valamilyen okból nem tudnak eljárni az
ügyben, a tanács kiegészítése elsősorban másik fellebbviteli tanács tagjaiból, szükség esetén a
törvényszék első fokú bírái közül történik.
Helyettesítési rend:
- a tanácselnököt – kiesése esetén – előzetes egyeztetés mellett az egyik előadó bíró
helyettesíti, a tanács harmadik tagját a kollégiumvezető jelöli ki
- az előadó bírák – kiesésük esetén – egymást helyettesítik, a tanács harmadik tagját a
kollégiumvezető jelöli ki
- ha a fenti szabályok figyelembevételével nem alakíthatóak meg a fellebbviteli tanácsok, a
tanács tagjait a kollégiumvezető jelöli ki a kollégium törvényszéki bíró beosztású tagjai közül.
Azonnali (sürgős) intézkedést igénylő esetben, előre nem látható akadályoztatás esetén fenti
rendtől eseti jelleggel el lehet térni.
2.3.5. Ügyelosztásra jogosult bírósági vezető
Az ügyek elosztását a Polgári, Gazdasági, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumvezető végzi.
Akadályoztatása esetén a kollégiumvezető-helyettes vagy a törvényszék elnöke, illetve az általa
esetileg megbízott tanácselnök végzi.

2.3.6. Ügyelosztás módja
2.3.6.1.Vezetők
A vezetőkre nézve az ügyelosztás biztosítja, hogy a törvényszék elnöke, elnökhelyettese,
kollégiumvezetője és kollégiumvezető-helyettese évente minimum 5 - 10 tárgyalási napon
ítélkezzen, illetőleg az Bisz. 102.§ (9) bekezdésében meghatározott tárgyalási napon való
eljárásnak minősülően intézzen ügyeket.
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2.3.6.2. Tanácsok
A polgári (gazdasági, munkaügyi, közigazgatási) fellebbviteli tanácsoknál az előadó, illetve szavazó
bíró személyét a tárgyalási napra beosztott tanácstagok közül a tanácselnök jelöli ki.
Az ügyek kiosztása az érkezés sorrendjében, az arányos munkateher-megosztás, valamint az
esetleges kizárások figyelembevételével, az ügy tárgya alapján történik.

Az 1. sz tanács által intézett ügyek:
polgári-gazdasági fellebbezett peres és nemperes ügyek, különösen:
- kötelmi jogi perek,
- végrehajtással kapcsolatos perek (végrehajtási igénypert kivéve),
- egyéb polgári perek,
- közérdekű adat kiadása iránt indított perekben
fellebbezett nemperes ügyek (különösen végrehajtási ügyek, a közjegyzők által fizetési
meghagyásos és végrehajtási eljárásokban hozott végzések elleni fellebbezések elbírálása,
és a tanács referádájába tartozó perekben érkezett végzés elleni fellebbezések elbírálása

A 2. sz. tanács által intézett ügyek:
polgári-gazdasági fellebbezett peres ügyek, különösen:
- családjogi illetve személyi állapottal kapcsolatos perek
- házassági vagyonjogi, öröklési jogviták, valamint élettársi közös vagyon megosztása iránti
perek,
- tartási, életjáradéki szerződés megszüntetése, ajándék visszakövetelése iránti per,
- lakás- és helyiségbérleti, valamint haszonbérleti jogviszonnyal kapcsolatos perek,
- tulajdonjogi, birtokháborítási perek,
- társasházi perek
- közérdekű adat kiadása iránti perek
- végrehajtási igényper és a gyermektartásdíjjal kapcsolatos végrehajtás megszüntetési és
korlátozási perek,
fellebbezett nemperes polgári ügyek, különösen: a tanács referádájába tartozó perekben
hozott végzés elleni fellebbezések, távoltartási ügyek, pszichiátriai betegek kötelező intézeti
gyógykezelésének felülvizsgálatával összefüggő nemperes ügyek, fizetési meghagyásos és a
végrehajtási ügyek kivételével a közjegyzők által hozott végzések elleni fellebbezések,
gyermektartásdíj behajtásával, valamint a zálogjogosultaknak a végrehajtási eljárásba való
bekapcsolódásával kapcsolatos, továbbá olyan végrehajtási ügyekben érkezett
fellebbezések elbírálása, melyekben a fellebbezés a polgári eljárásjog általános szabályai
alapján dönthető el
a munkaügyi fellebbezett peres és nemperes ügyek,
fellebbezett közigazgatási peres és nemperes ügyek

A 3. sz. tanács által intézett ügyek:
fellebbezett polgári-gazdasági peres ügyek, különösen:
kötelmi jogi perek (kivéve a DH-törvények hatálya alá tartozó szerződésekkel kapcsolatos,
továbbá a kártérítési perek),
szülői felügyeletei joggal, gyermektartásdíjjal és kapcsolattartással kapcsolatos perek,
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közérdekű adat kiadása iránti perek
fellebbezett polgári-gazdasági és nemperes ügyek

2.3.6.3. Egyesbírók
A törvényszéki első fokú polgári és gazdasági peres ügyeket tárgyaló bírák esetében az ügyek
elosztásának meghatározása akként történik, hogy az ügyek arányos elosztása, az egyenlő
munkateher biztosított legyen.
Az ügyelosztás a polgári peres ügyekben az ügy tárgya szerinti szakosodás alapján, az ügyek
súlyozásának, valamint az arányos munkateher-megosztás figyelembevételével történik,
elsődlegesen a 15., a 16., a 27. és a 48. számú tanácsra történő kiosztással.
A fenti elosztási elvek, valamint az egyéb munkateher figyelembevételével kerül elsőfokú ügy
kiosztásra a 4., 17., 21., 22., 32., 34. és a 49. számú tanácsra.
A 10., a 42., és a 26. számú tanács a folyamatban lévő ügyeit intézi, rájuk új ügy kiosztására nem
kerül sor.
A gazdasági peres ügyekben az ügyelosztás az ügy tárgya szerinti szakosodás alapján, az ügyek
súlyozásának, valamint az arányos munkateher-megosztás figyelembevételével történik,
elsődlegesen a 15., a 16., és a 48. számú tanácsra történő kiosztással. A fenti elosztási elvek,
valamint az egyéb munkateher figyelembevételével kerül elsőfokú ügy kiosztásra a 4., 17., 21.,
22., 32., 34. és a 49. számú tanácsra. A 26. számú tanács a folyamatban lévő ügyeit intézi, rá új
ügy kiosztására nem kerül sor.
A csőd- és felszámolási ügyek elosztása az érkezés sorrendjében, automatikusan történik akként,
hogy az 1. sz. (Fpk.) tanács kétszer annyi ügyet kap.
A kizárólag bírói hatáskörbe tartozó cégügyeket és cégtörvényességi ügyeket elsősorban a 2., 3.,
4. sz (Cg.-Cgt.) tanácsok intézik, kivételesen cégtörvényességi ügyeket a 23. sz. (Cgt.) tanács is
intéz. Az elosztás az érkezés sorrendjében automatikusan történik.
A polgári és gazdasági ügyszakba beosztott első fokú ügyet tárgyaló (intéző) bírák és a kirendelt
bírák által intézett, valamint a titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügycsoportokat a
csatolt mellékletek részletesen tartalmazzák.
2.3.6.4. Titkárok
Polgári ügyszakban bírósági titkár a társadalmi szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos
nemperes ügyeket, valamint a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú nemperes ügyeket és
végrehajtási ügyeket intéz. Az ügyek kiosztása az érkezés sorrendjében, az egyéb munkateher
figyelembevételével történik.
2.3.7. Kiemelt ügyek
Kiemelt jelentőségű polgári ügyekben/perekben a polgári, illetve gazdasági elsőfokú ügyek
intézésére kijelölt bírák járnak el, az ügy tárgya szerinti szakosodás alapján és az arányos
munkateher figyelembe vételével.
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3. Alapfogalmak
3.1. Ügyszak
Az ügyelosztási rend szempontjából a civilisztikai ügyszak a polgári, közigazgatási, munkaügyi,
valamint gazdasági ügyszakból áll.
3.2. Ügycsoport
A 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet (Büsz.) 2.§ 18. pontja szerint a bírósági ügyek tárgyuk, valamint az
alkalmazandó anyagi és eljárási szabályok azonossága, különbözősége vagy specialitása szerinti
csoportosítása.
3.3. Ügybeosztás
Az Bisz. 114.§ (1) bekezdése értelmében annak meghatározása, hogy a bírák, bírósági titkárok,
bírósági ügyintézők mely ügyekben járhatnak el.
3.4. Ügykiosztás
Az Bisz. 114.§ (1) bekezdése értelmében annak meghatározása, hogy az ügyek kiosztása milyen
szabályok szem előtt tartásával történik.
3.5. Helyettesítés
A fellebbviteli tanácsok vonatkozásában az akadályoztatás esetén követendő eljárás a 2.3.4.
szerinti.
3.6. Kirendelés
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 31.§ (2) bekezdése
szerint a kirendelés a bírónak a bíróságok közötti ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása
vagy szakmai fejlődésének elősegítése érdekében más szolgálati helyre történő kirendelése.
4. A civilisztikai kollégium által intézett ügyek
Polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi kollégium tanácsai a Pp.-ben és a külön
törvényekben meghatározott a törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozó
meghatározott ügycsoportokba sorolt polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyekben
járnak el.
Polgári ügyek:
P. első fokú polgári peres ügy
Pf. fellebbezett polgári peres ügy
Pk. polgári nemperes 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
Aref. természetes személyek bírósági adósságrendezési ügyében fellebbezett ügy
a 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 2.§ szerinti Pk. ügyek
Gazdasági ügyek:
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
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Gkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt
Gkk. bíróság kijelölése
Fpk. felszámolási nemperes ügy
Fpkh. felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői igény és kifogás
Cspk. csődeljárási nemperes ügy
Cspkh. csődeljárási nemperes ügyben kifogás
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 ügyszakban
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
Közigazgatási/munkaügyi ügyek:
Mf. fellebbezett munkaügyi peres ügy
Mpkf. fellebbezett munkaügyi nemperes ügy
Mkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt
Kf. fellebbezett közigazgatási peres ügy
Kpkf. fellebbezett közigazgatási nemperes ügy
Kkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt

5. Kollégiumok szerinti ügykiosztás
5.1. Az ügykiosztásra jogosultak – beleértve a helyettesítést is
Az ügykiosztásra jogosult bírósági vezető a 2.3.5. pont szerint.
5.2. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak
Az új ügyként érkezett iratot a lajstromozást követően a lajstromba bejegyzés napján, de
legkésőbb az érkezést követő munkanapon az irodavezető bemutatja az ügyelosztásra jogosult
vezetőnek.
5.3. Az automatikus ügykiosztás alkalmazott módszerének meghatározása [Büsz. 29-32.§,
Bisz. 116.§ (1) bek.]
A peres ügyek kiosztását elsősorban az ügycsoportonkénti, illetve az ügy tárgya szerinti
szakosodás határozza meg.
Automatikus ügykiosztás valósul meg:
Azon ügyek illetve ügycsoportok tekintetében, amelyek tekintetében elsődlegesen egy tanács van
kijelölve, továbbá amelyek tárgya szerint minden tanács ki van jelölve.
Csőd- és felszámolási, adósságrendezési, vagyonrendezési, a felszámolási eljárás során jogutód
nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügyek –
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érkezés sorrendjében 1-1 (az 1. sz. Fpk. tanács esetén 2) db ügy kerül felváltva kiosztásra azzal,
hogy előzmény esetén az ügykiosztás a korábban eljárt bíróra történik.
Civil szervezetek nyilvántartási ügyei – érkezés sorrendjében 1-1 ügy kerül felváltva kiosztásra.
Cégügyek: A bírák részére az ügyek elosztása érkezéskor automatikusan történik.
Minden egyéb ügycsoportban több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kerül sor az
ügyek kiosztására, az 5.4. pontban meghatározottak szerint.

5.4. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek kiosztásának
szabályai
Ahol az ügyek intézésére elsődlegesen meghatározott tanácsok vannak kijelölve, e tanácsokra a
kiosztás automatikusan, a tanácsok számának emelkedő sorrendjében történik. További
tanácsokra az egyéb munkaterhet is mérlegelve kerül sor – ugyancsak az ügy tárgya
figyelembevételével – az ügy kiosztásra.
Az ügyelosztásra jogosult folyamatosan köteles ellenőrizni az egy-egy tanácsra jutó összes
munkateher alakulását. Jelentős eltérés esetén a leterheltebb tanácsot a kiosztásból mindaddig ki
kell hagyni, míg az arányos munkateher-megoszlás helyre nem áll.

5.5. Az automatizmustól történő eltérés esetei különösen
Soronkívüli ügyek
A soronkívüli ügyek kiosztásánál az automatizmustól el lehet térni, ha az ügyek érkezéséből
adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése, avagy azon bíró (titkár) akadályoztatása indokolja, akire az
adott soronkívüli ügy szignálása történne.
Ebben az esetben az ügyet arra a tanácsra kell kiosztani, amely az ügykiosztás általános rendje
alapján a soron következő ügyet kapta volna.
Egyesítés, együttes elbírálás érdekében a Büsz. 32. § /2/ bekezdése esetén, illetőleg az ügyet arra
kell kiosztani, ahol a célszerűségi indok fennáll.
Egyenletes munkateher biztosítása végett
Bíró (titkár) kizárása esetén az ügyet arra a tanácsra kell kiosztani, amely az ügykiosztás rendje
alapján a soron következő ügyet kapta volna.
Ügyhátralék feldolgozása miatt az ügyet/ügyeket az ügykiosztás rendje szerint azon tanácsok
között kell kiosztani, amelyeket az ügyhátralék feldolgozására kijelöltek.
Egyéb körülmények
Ítélkezési szünet
Ha az ügy az ítélkezési szünet tartalma alatt érkezik, és nem vonatkozik rá a rPp. 104/A.§
(1) bekezdése / Pp. 148.§-a, illetőleg az ügy a rPp. 104/A. § /2/ bekezdése / Pp. 148.§ (3)
bekezdése alá tartozik, az ügyet azon tanácsok között kell kiosztani, akik a szóban forgó
időszakban munkát végeznek.
Ebben az esetben az eljáró tanácsok összetétele az ügyelosztási rendben rögzítettektől
eltérhet.
-

Bíró távolléte – figyelemmel az ügy jellegére
Az ügy a bíró (titkár) tartós (30 napot meghaladó) távolléte alatt érkezik, az ügyet azon
tanácsok között kell kiosztani, az ügyelosztási rend szerint, amelyek annak
elintézésére jogosultak.
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-

Bíró (titkár) szolgálati viszonyának megszűnése
A bíró (bírósági titkár) szolgálati jogviszonya megszűnése esetén az ügyelosztás rendje
szerint az ügyet azon tanácsok között kell kiosztani, amelyek annak elintézésére
jogosultak.

-

Az ügy előzményében folyamatban volt eljárással szorosan összefügg
Amennyiben az érkezett, nem újralajstromozott ügy korábban folyamatban volt
előzményi üggyel szoros összefüggésben áll, a szignálási rend menetétől akként lehet
eltérni, hogy az előzményi ügyet intéző tanácsra történik meg az adott ügy kiosztása.

5.6. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere
A törvényszék elnöke és civilisztikai kollégiumvezetője, valamint a törvényszék elnökhelyettese és
a kollégiumvezető helyettese az 5.3. és 5.4. pontban írtak szerint részesülnek a kiosztott
ügyekből.
5.7. Az ügyelosztás menete
Az ügykiosztásra jogosult a tárgyévben érvényes ügyelosztási rend és az ügyviteli szabályok
szerint az eljáró tanácsot legkésőbb az irat bemutatását követő munkanapon kijelöli. Az
ügycsoporton belüli ügyminőség/ügytárgy statisztikai kódszámát, a munkateher-méréséhez
szükséges adatot, továbbá a kijelölést, annak módosítását és időpontját, illetve módosítás esetén
annak okát az ügy iratborítóján feltünteti.
A kezelőiroda az eljáró bíró kijelölését követően az ügycsoporton belüli ügyminőség statisztikai
kódszámát és a munkateher-méréshez szükséges adatot a lajstromba bejegyzi. Az iroda az eljáró
bíró kijelölése után bejegyzi az eljáró bírói tanács sorszámát, majd az iratot a bírónak a kijelölés
napján, de legkésőbb a következő munkanapon bemutatja.

5.8. Az átosztás rendje
5.8.1. Az átosztás esetei
A 2.3.4.1. pontban írtak szerint történik. Az ügyek átosztására csak kivételesen, jogszabályban,
illetve a fentebb előírt feltételek fennállása esetén kerülhet sor.

5.8.2. Eljárás az ügy átosztásakor
Kizárási kérelem esetén, amennyiben az ügyintéző bíró a kizáráshoz nem járul hozzá, a rPp. 18.§
(1) bekezdése / Pp. 17.§ alapján a bíró kizárása felől ugyanannak a bíróságnak ugyanazon a fokon
eljáró másik tanácsa peren kívüli eljárásban dönt. A bíró által bejelentett kizárási ok esetében a
rPp. 17.§-ának / Pp. 18.§-ának alkalmazásával más tanács, illetőleg bíró kijelölése iránt a bíróság
vezetője intézkedik, elnöki szám alatti iktatást követően dönt az átszignálásról.
Ezen eljárás a titkár (és az önálló jogkörben eljáró bírósági ügyintéző) kizárására is vonatkozik.

5.9. A helyettesítés rendje
A 3.5. pontban írtak szerint történik.

10

Mellékletek
A csatolt mellékletek tartalmazzák a polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi ügyszakban
ítélkező másodfokú tanácsok, illetve a polgári és gazdasági ügyszakba beosztott első fokú ügyet
tárgyaló bírák és a kirendelt bírák által intézett, valamint a titkárok és bírósági ügyintézők által
intézett ügycsoportokat.

Székesfehérvár, 2017. december 6.

Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin s.k.
a törvényszék elnöke
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1. Melléklet:
A beosztott bírák által intézett elsőfokú ügyek.
A melléklet időbeli hatálya: 2017. november 1–2017. december 31.
2018. január 1-december 31.
4. számú tanács: Dr. Kaifis László :
elsőfokú polgári / gazdasági peres és nemperes ügyek, különösen:
-

kötelmi jogi perek,

-

közhatalmi jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek,

-

személyhez fűződő jog megsértésével kapcsolatos jogviták,

-

társadalmi szervezetek és alapítványok ellen az ügyész, vagy a tag által indított perek,

-

a Gt./Ptk. felelősség-áttörésre vonatkozó szabályain alapuló perek

-

azok az egyéb perek, melyeket a törvény a törvényszék hatáskörébe utal

-

gazdasági ügyszakhoz tartozó nemperes felszámolási ügyek (mint 1. Fpk. tanács) és
cégtörvényességi vizsgálattal kapcsolatos nemperes ügy (mint 23.Cgt. tanács)

10. számú tanács Gieszné dr. Boda Orsolya
elsőfokú polgári / gazdasági peres ügyek, különösen:
-

sajtó helyreigazítás,

-

személyhez fűződő jog megsértésével kapcsolatos jogviták,

-

kötelmi jogi és kártérítési perek

-

tulajdonjogi, öröklésjogi, házastársi-, élettársi- és más közös vagyon megosztása iránti
perek,

-

azok az egyéb perek, amit a törvény a törvényszék hatáskörébe utal.

15. számú tanács Dr. Deák Zsolt
elsőfokú polgári / gazdasági peres ügyek, különösen:
-

kötelmi jogi perek,

-

cégekkel és tagjaikkal kapcsolatos peres ügyek

-

értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek

-

tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
2-7. §-a, illetve 88. §-a alapján törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyek,

-

felszámolással kapcsolatos perek,

-

a Gt./ Ptk. felelősség-áttörésre vonatkozó szabályain alapuló perek

-

azok az egyéb perek, amelyeket a törvény a törvényszék hatáskörébe utal.

16. számú tanács Dr. Imre Péter, a Székesfehérvári Járásbíróságról kirendelt bíró (2017.
december 15-ig) elsőfokú polgári / gazdasági peres ügyek, különösen:
-

kötelmi jogi és kártérítési perek,

-

szerzői jogi és szomszédos jogi perek

-

választott bírósági ügyek (1994. évi LXXI. törvény 51. §-a),

-

cégekkel és tagjaikkal kapcsolatos peres ügyek
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-

értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek

-

azok az egyéb perek, amelyeket a törvény a törvényszék hatáskörébe utal.

17. számú tanács Dr. Gelencsér Józsefné:
elsőfokú polgári / gazdasági peres és nemperes ügyek, különösen:
-

gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződéses jogvitái,

-

gazdálkodó szervezetek közötti tulajdonjogi viták,

-

cégekkel kapcsolatos peres ügyek,

-

a Gt. felelősség-áttörésre vonatkozó szabályain alapuló perek

-

közhatalmi jogkörben okozott kár, valamint személyiségi jogsértés miatti sérelemdíj iránt
indított perek

-

kártérítési perek

-

cégnyilvántartással és cégtörvényességi vizsgálattal kapcsolatos nemperes ügyek (mint
3.Cg. tanács)

21. számú tanács Müllerné Dr. Hradszky Erzsébet:
elsőfokú polgári / gazdasági peres ügyek, különösen:
-

személyhez fűződő jog megsértésével kapcsolatos jogviták,

-

közhatalmi jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perek

-

azok az egyéb perek, amit a törvény a törvényszék hatáskörébe utal.

22. számú tanács Dr. Fövényesi György:
elsőfokú polgári / gazdasági peres és nemperes ügyek, különösen:
− gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződéses jogvitái,
− gazdálkodó szervezetek közötti tulajdonjogi viták,
− cégekkel kapcsolatos peres ügyek,
− a Gt. felelősség-áttörésre vonatkozó szabályain alapuló perek
- cégnyilvántartással és cégtörvényességi vizsgálattal kapcsolatos nemperes ügyek (mint 4.Cg.
tanács)
- felszámolási ügyek (mint 3. Fpk. tanács)
26. számú tanács Dr. Abért János, a Székesfehérvári Járásbíróságról kirendelt bíró (2017.
december 31-ig) elsőfokú polgári / gazdasági peres ügyek, különösen:
-

kötelmi jogi és kártérítési perek

-

tulajdonjogi, öröklésjogi, házastársi-, élettársi- és más közös vagyon megosztása iránti
perek,

-

személyhez fűződő jog megsértésével kapcsolatos jogviták,

-

azok az egyéb perek, amit a törvény a törvényszék hatáskörébe utal.
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27. számú tanács Dr. Moróczné dr. Medgyasszay Júlia:
elsőfokú polgári peres ügyek, különösen:
-

sajtó helyreigazítás,

-

személyhez fűződő jog megsértésével kapcsolatos jogviták,

-

kötelmi jogi és kártérítési perek

-

tulajdonjogi, öröklésjogi, házastársi-, élettársi- és más közös vagyon megosztása iránti
perek,

-

azok az egyéb perek, amit a törvény a törvényszék hatáskörébe utal.

32. számú tanács Dr. Sasvári Péter (kollégiumvezető)
elsőfokú polgári / gazdasági peres ügyek, különösen:
- devizaalapú kölcsön / hitel / lízingjogviszonnyal kapcsolatos perek,
- közhatalmi jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek,
- személyhez fűződő jog megsértésével kapcsolatos jogviták.
34. számú tanács Dr. Végh Adrienn:
elsőfokú polgári / gazdasági peres és nemperes ügyek, különösen:
-

gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződéses jogvitái,

-

gazdálkodó szervezetek közötti tulajdonjogi viták,

-

cégekkel kapcsolatos peres ügyek,

-

a Gt. felelősség-áttörésre vonatkozó szabályain alapuló perek

- cégnyilvántartással és cégtörvényességi vizsgálattal kapcsolatos nemperes ügyek (mint 2.Cg.
tanács)
- felszámolási ügyek (mint 7.Fpk. tanács)
48. számú tanács Dr. Szente Zsolt, a Székesfehérvári Járásbíróságról kirendelt bíró,
elsőfokú polgári / gazdasági peres ügyek, különösen:
-

kötelmi jogi perek

-

cégekkel és tagjaikkal kapcsolatos peres ügyek

-

a Gt./Ptk. felelősség-áttörésre vonatkozó szabályain alapuló perek

-

azok az egyéb perek, amelyeket a törvény a törvényszék hatáskörébe utal.

49. számú tanács Dr. Zsitva Ágnes, (kollégiumvezető-helyettes)
elsőfokú polgári / gazdasági peres ügyek, különösen:
-

kötelmi jogi perek

-

cégekkel és tagjaikkal kapcsolatos peres ügyek

-

a Gt./ Ptk. felelősség-áttörésre vonatkozó szabályain alapuló perek

-

gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződéses jogvitái,

-

azok az egyéb perek, amelyeket a törvény a törvényszék hatáskörébe utal.

53. sz. tanács dr. Makkos Norbert
-

bírósági közvetítői ügyek
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2. Melléklet:
A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. november 1–2017. december 31.
2018. január 1-december 31.

1. sz. Pf. tanács
Tanácselnök:

Dr. Ébner Vilmos
Dr. Sasvári Péter (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel, esetenként)
Dr. Zsitva Ágnes (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel, esetenként)
Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel,

esetenként)
Tagok:

Dr. Füssy Béla
Spannerné

dr. Csatári

Zsuzsanna a Székesfehérvári Járásbíróságról

való

kirendeléssel

2. sz. Pf. tanács
Tanácselnök: Dr. Kaló Zsuzsanna
Dr. Sasvári Péter (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel, esetenként)
Dr. Zsitva Ágnes (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel, esetenként)
Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel,
esetenként)
Tagok:

Dr. Kollár Zoltán
Dr. Varga Péter Pál a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról
kirendeléssel

3. sz. Pf. tanács
Tanácselnök:

Gieszné dr. Boda Orsolya
Dr. Gelencsér Józsefné (esetenként)
Dr. Sasvári Péter (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel, esetenként)
Dr. Zsitva Ágnes (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel, esetenként)
Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel,

esetenként)
Tagok:

Soósné dr. Steffler Györgyi
Dr. Tóth Andrea a Székesfehérvári Járásbíróságról való kirendeléssel
Dr. Végh Adrienn (esetenként)
Dr. Fövényesi György (esetenként)
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3. Melléklet:
A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 01-

50.Pk. dr. Németh Zsófia
nemperes polgári ügyek, végrehajtási ügyek
52.Pk. dr. Muskovics András
nemperes polgári ügyek, végrehajtási ügyek
20.Pk. dr. Kollárné dr. Varga Beáta
civil szervezetek ügyei
26.Pk. dr. Laczkóné dr. Varga Beáta
civil szervezetek ügyei
1.Fpk. dr. Borza Anita
felszámolási ügyek
3. és 7. Fpk. dr. Kiss Evelin
felszámolási ügyek
53.Pkm. dr. Makkos Norbert
bírósági közvetítői ügyek
54.Pkm. dr. Kuti Anett
bírósági közvetítői ügyek
55.Pkm. dr. Schieder Katalin
bírósági közvetítői ügyek

Cégbírósági ügyekben a bírósági ügyintézők feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben eljárnak:
Paskáné Harangi Erzsébet,
Ács Anita és
Róth Andrea
bírósági ügyintézők.

