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

2016.El.III.A.2/12.
A Székesfehérvári Törvényszék
polgári-gazdasági ügyszakának
2016. szeptember 1. napjától alkalmazandó
módosított ügyelosztási rendje
1. Fellebbezett polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási peres és nemperes
ügyek:
1. sz. Pf. tanács
Tanácselnök: Dr. Ébner Vilmos
Dr. Sasvári Péter (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel, esetenként)
Tagok:
Dr. Soósné dr. Steffler Györgyi (2016. szeptember 30-ig)
Dr. Füssy Béla
Spannerné dr. Csatári Zsuzsanna a Székesfehérvári Járásbíróságról való
kirendeléssel (2016. október 1-tıl)
Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel,
esetenként)
A tanács mellé beosztott titkár: Dr. Bukovics Judit
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 eljárásokban hozott végzések
elleni fellebbezések elbírálása.
- a tanács referádájába tartozó perekben érkezett végzés elleni fellebbezések
A tanács hétfı és szerdai napokon tárgyal. Havonta 6 napon tárgyal és tanácsülést tart (vegyes
napok), és havonta további 2 napon kizárólag tanácsüléses ügyeket intéz.
2016. szeptember, október és november hónapban a tanácsra nemperes ügyek
átmenetileg nem kerülnek kiosztásra.
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
Dr. Kollár Zoltán, a Székesfehérvári Járásbíróságról való kirendeléssel
Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel,
esetenként)
Dr. Varga Péter Pál a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról
kirendeléssel
Dr. Tóth Andrea a Székesfehérvári Járásbíróságról való kirendeléssel (2016.
október 1-jétıl október 31-ig)
2016. szeptember hónapban:
Dr. Tóth Andrea a tárgyalási kötelezettségét a Székesfehérvári Járásbíróságon teljesíti.
Gieszné dr. Boda Orsolya 1 vagy 2 tárgyalási- tanácsülési napon vesz részt a tanács
munkájában közigazgatási és munkaügyi ügyekben.
2016. október hónapban
Dr. Kollár Zoltán a havi tárgyalási kötelezettséget a 3. sz. Pf. tanácsban teljesíti.
A tanács mellé beosztott titkár: dr. Orosz Krisztina.
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 elleni fellebbezések elbírálása, közbeszerzési
ügyek.
Nemperes ügyek:
- a tanács referádájába tartozó perekben érkezett végzés elleni fellebbezések,
- 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,
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gyermektartásdíj behajtásával, valamint a zálogjogosultaknak a végrehajtási eljárásba
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.

2016. szeptember, október és november hónapokban a nemperes ügyek közül átmenetileg a
tanácsra kizárólag a következı ügytípusok kerülnek kiosztásra:
- távoltartási ügyek,
- pszichiátriai betegek kötelezı intézeti gyógykezelésének felülvizsgálatával összefüggı
nemperes ügyek,
- munkaügyi nemperes ügyek,
- családjogi perekben meghozott ideiglenes intézkedés elleni fellebbezések,
- a közjegyzık által hagyatéki ügyekben hozott végzések elleni fellebbezések.
A tanács keddi és csütörtöki napokon tárgyal. Tárgyalási és tanácsüléses napjainak száma
havonta nyolc.
Tárgyalóterem: Dózsa György u. 1. fszt. 10.

3. sz. Pf. tanács
Tanácselnök: Gieszné dr. Boda Orsolya
Dr. Gelencsér Józsefné
Tagok:
Soósné dr. Steffler Györgyi (2016. október 1-jétıl)
Dr. Végh Adrienn
Dr. Fövényesi György
Dr. Kollár Zoltán a Székesfehérvári Járásbíróságról való kirendeléssel (2016.
év október 1-jétıl október 31-ig)
Dr. Tóth Andrea a Székesfehérvári Járásbíróságról való kirendeléssel (2016. év
november 1-jétıl)
Dr. Varga Péter Pál a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról
kirendeléssel, (azokon a napokon, amikor 2. sz. Pf. tanácsban nem végez
munkát)
A tanács mellé beosztott titkár: Dr. Szauder Orsolya
A tanács által intézett ügyek :
nemperes ügyek, kivéve
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távoltartási ügyek,
pszichiátriai betegek kötelezı intézeti gyógykezelésének felülvizsgálatával
összefüggı nemperes ügyek,
- családjog peres ügyekben meghozott ideiglenes intézkedés elleni fellebbezések,
- munkaügyi nemperes ügyek
kisértékő peres ügyekben hozott ítéletek elleni fellebbezések tárgyaláson kívüli elbírálása.
- peres ügyekben, továbbá a természetes személyek bírósági adósságrendezési
eljárásában meghozott végzések elleni fellebbezések elbírálása tárgyaláson kívül (havi 10-15
db)
- a 2014. XL. törvény (DH 2. törvény) 23-29. § szerinti nemperes ügyek

2. Az elsıfokú polgári és gazdasági peres ügyek elosztása – a jogviták alanyaitól
függetlenül – elsısorban az ügy tárgya alapján történik, beleértve a kiemelt ügyeket
is.
4. számú tanács: Dr. Kaifis László
A tanács által tárgyalt ügycsoportok:
- kötelmi jogi perek,
- közhatalmi jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek,
- személyhez főzıdı jog megsértésével kapcsolatos jogviták,
- társadalmi szervezetek és alapítványok ellen az ügyész, vagy a tag által indított perek,
- a Gt. felelısség-áttörésre vonatkozó szabályain alapuló perek
- azok az egyéb perek, melyeket a törvény a törvényszék hatáskörébe utal.
A tanács tárgyalási napjai: kedd és csütörtök, tárgyalási napjainak száma havonta 3-4.
Tárgyalóterem: Zichy liget 10. I. emelet, 160/B.

10. számú tanács Gieszné dr. Boda Orsolya
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 által indított perek
(Pp. 23. § (1) bekezdés f/ pont).
- azok az egyéb perek, amit a törvény a törvényszék hatáskörébe utal.
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A tanács tárgyalási napjai: hétfı és csütörtök, tárgyalási napjainak száma 3-4.
Tárgyalóterem: Dózsa Gy. u. 1. fszt. 9.
2016. október hónaptól kezdıdıen tárgyalási kötelezettségét a 3. sz. Pf. tanács
tanácsüléseinek keretében teljesíti.
2016. szeptember hónapban ügyei róla leszignálásra kerülnek, további elsıfokú ügyeket
átmenetileg nem kap.

14. számú tanács Dr. Gerber Tamás
A tanács által tárgyalt ügycsoportok:
- kötelmi jogi perek
- tulajdonjogi viták.
- cégekkel és tagjaikkal kapcsolatos peres ügyek (Pp. 23. § (1) bekezdés e)pont)
- alapítványok, társadalmi szervezetek ellen az ügyész, vagy a tag által indított perek (Pp.
23. § (1) bekezdés f/ pont),
- a Gt. felelısség-áttörésre vonatkozó szabályain alapuló perek
- azok az egyéb perek, amelyeket a törvény a törvényszék hatáskörébe utal.
Tárgyalási napok: kedd és szerda
Tárgyalási napjainak száma: 7-8
Tárgyalóterem: Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1. fszt. 9. sz. tárgyalóterem

15. számú tanács Dr. Deák Zsolt
A tanács 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

16. számú tanács Dr. Imre Péter, a Székesfehérvári Járásbíróságról kirendelt bíró
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Az általa tárgyalt ügycsoportok:
- kötelmi jogi perek és kártérítési igények (Pp. 23. § (1) bekezdés a./, k./, l./, 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: Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1. fszt. 31. sz. tárgyalóterem

17. számú tanács Dr. Gelencsér Józsefné (kollégiumvezetı-helyettes) által tárgyalt
ügycsoportok:
- gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerzıdéses jogvitái,
- gazdálkodó szervezetek közötti 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

21. számú tanács Müllerné Dr. Hradszky Erzsébet :
A tanács által tárgyalt ügycsoportok:
- személyhez főzıdı jog megsértésével kapcsolatos jogviták,
- közhatalmi jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perek
- társadalmi szervezetek és alapítványok ellen az ügyész, vagy a tag által indított perek
(Pp. 23. § (1) bekezdés f/ pont).
- azok az egyéb perek, amit a törvény a törvényszék hatáskörébe utal.
A tanács tárgyalási napjainak száma : évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel, esetenként.
A tárgyalásait – az irodával való egyeztetés alapján – a Dózsa György úti vagy a Zichy ligeti
tárgyalótermekbe tőzi ki, a tárgyalóterem kihasználtságától függıen.
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22. számú tanács Dr. Fövényesi György által tárgyalt ügycsoportok:
− gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerzıdéses jogvitái,
− gazdálkodó szervezetek közötti 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 12 napon tárgyalja.
A tárgyalásait – az irodával való egyeztetés alapján – a Zichy ligeti tárgyalótermekbe tőzi ki.
26. számú tanács Dr. Abért János, aki a Székesfehérvári Törvényszékre a munkaideje 50
%-ban kirendelt bíró
Az általa 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 által 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 3-4 nap.
Tárgyalóterem: Dózsa György u. 1. fszt. 24.
27. számú tanács Dr. Moróczné dr. Medgyasszay Júlia 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 által 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 (kollégiumvezetı)
A tanács által tárgyalt ügycsoportok:
- devizaalapú kölcsön / hitel / lízingjogviszonnyal kapcsolatos perek,
- közhatalmi jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek,
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- személyhez főzıdı jog megsértésével kapcsolatos jogviták.
Tárgyalási napok: havi 1-2 nap (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel, és az 1. sz Pf.
tanácsban való munkavégzésétıl függıen)
Tárgyalóterem: tárgyalásait – az irodával való egyeztetés alapján – a Dózsa György út 1. fszt.
9 / 10., vagy a Zichy ligeti tárgyalótermekbe tőzi ki, a tárgyalóterem kihasználtságától
függıen.

34. számú tanács Dr. Végh Adrienn által tárgyalt ügycsoportok:
- gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerzıdéses jogvitái,
- gazdálkodó szervezetek közötti 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.
Az elsı és másodfokú elbírálást igénylı peres és nemperes ügyeket a kollégiumvezetı,
távollétében elsıdlegesen a kollégiumvezetı-helyettes szignálja ki beleértve az ügyek
átszignálását is. A kollégiumvezetı illetve a kollégiumvezetı-helyettes távollétében a
törvényszék elnöke dönt a szignáló személyérıl.
Perújítás, vagy egyéb okból történı kizárás esetén, illetve a munkateher arányosítása végett a
rögzített elosztási rendtıl eltérhetünk.
A kollégiumvezetıt intézkedési kötelezettség terheli a bíró betegsége esetére a helyettesítés és
ilyen esetekben a soron kívüli ügyintézést igénylı ügyekben a szükséges intézkedések
megszervezésére.

3.

Polgári nemperes elsıfokú 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. Orosz Krisztina és dr. Bukovics Judit
végzik.).
A jogtanácsosi névjegyzékbe való bejegyzést a kollégiumvezetı intézi.
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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
és dr. Orosz Krisztina 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. Kiss Evelin,
Dr. Borza Anita,
Dr. Szalai Marcell (munkaideje 50 %-ában).
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 ügyintézésben dr. Kaifis László is részt
vesz munkaideje 10 %-ban.
A bírák részére az ügyek elosztása érkezéskor automatikusan történik.
A cégnyilvántartási ügyek érdemi intézését négy ügyintézı segíti.
Székesfehérvár, 2016. július 26.

Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin s.k.
a törvényszék elnöke

