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A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2014.
szeptember 1. napjától alkalmazandó ügyelosztási rendje

1. Fellebbezett polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási peres és
nemperes ügyek:

1. sz. Pf. tanács
Tanácselnök:
Tagok:

Dr. Ébner Vilmos
Dr. Soósné dr. Steffler Györgyi
Dr. Füss y 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 eljárásokban
hozott végzések elleni fellebbezések elbírálása.
- a tanács referádájába tartozó perekben érkezett végzés elleni
fellebbezések
A tanács hétfı és szerdai napokon, havonta 5 napon tárgyalást tart, és a
tárgyalási napokra ütemezi a tanácsüléseket.
Tárgyalóterem: Dózsa György u. 1. fszt. 10.
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2. sz. Pf. tanács
Tanácselnök:
Tagok:

Dr. Kaló Zsuzsanna
Gieszné dr. Boda Orsol ya
Dr. Gothárdi Enikı
Müllerné dr. Hradszk y Erzsébet
Dr. Kollár Zoltán, a Székesfehérvári Járásbíróságról
kirendeléssel

való

Gieszné dr. Boda Orsol ya havonta 1 vagy 2 tárgyalási-tanácsülési napon
tanácselnöki feladatokat is ellát.
Müllerné dr. Hradszk y 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 hel yiségbérleti, valamint haszonbérleti jogviszonn yal
kapcsolatos perek,
- tulajdonjogi, birtokháborítási perek,
- végrehajtási igén yper és a gyermektartásdíjjal kapcsolatos végrehajtás
megszüntetési és korlátozási perek,
- a munkaügyi peres ügyek,
- a közigazgatási ügyekben hozott ítélet elleni fellebbezések elbírálása,
Nemperes ügyek:
- a tanács referádájába tartozó perekben érkezett végzés elleni
fellebbezések,
- távoltartási ügyek,
- pszichiátriai
betegek
kötelezı
intézeti
gyó gykezelésének
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 eljárásba való bekapcsolódásával kapcsolatos végrehajtási
ügyekben érkezett fellebbezések elbírálása,
- a végrehajtási ügyekben a jogutódlás megállapításával kapcsolatos,
valamint azon végzések elleni fellebbezések elbírálása, amel yekben
eljárásjogi problémák vetıdnek fel.
- a munkaügyi nemperes ügyek,
- a közigazgatási ügyekben hozott végzések elleni fellebbezések
elbírálása.
A tanács kedd és csütörtöki napokon, havonta 7 napon tárgyalást tart és a
tárgyalási napokra ütemezi a tanácsüléseket.
Tárgyalóterem: Dózsa György u. 1. fszt. 10.
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A 6., 7., 9., 11., és 23. sz. Pf. tanács
a másodfokú ügyintézésben a Szekszárdi Törvén yszékrıl kirendelt bírák
változó összetételben alkotják a fenti számú fellebbviteli tanácsokat.
A 6. sz. Pf. tanácsot
a 7. sz. tanácsot
a 9. sz. tanácsot
a 11. Pf. tanácsot
a 23. tanácsot

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

Nagy László tanácselnök,
Mándi Zoltán tanácselnök,
Csullag Józsefné tanácselnök,
Imre Zita tanácselnök,
Baksáné dr. Pál Ildikó tanácselnök vezeti.

A tanácsok munkájában elıadóként és szavazóként részt vesznek még:
dr. Szöllısi Gáborné dr. Lencsés Mária,
Hegedősné dr. Uhrin Andrea,
dr. Csábráki Hajnalka,
dr. Ács Zoltán,
dr. Lakatosné dr. Gerzson Nóra,
Veszpréminé dr. Marsai Ágnes, és
Lukácsiné dr. Dudás Mária.
A tanácsok által intézett ügyek:
- kötelmi jogi perek,
- családjogi, öröklési jogviták, élettársi, házastársi vagyon megosztása
iránti perek
- tartási, életjáradéki szerzıdés megszüntetése, ajándék visszakövetelése
iránti perek
- lakás és hel ységbérleti, valamint haszonbérleti jogviszonn yal kapcsolatos
perek
- tulajdonjogi, birtoklási perek
Nemperes ügyek:
- a tanácsok referádájához tartozó perekben érkezett
fellebbezések
- a közjegyzık által hozott végzések elleni fellebbezések
- végrehajtási ügyek.

végzés

elleni

Tárgyalási napjaik: kedd és csütörtöki napok. A tanácsok a tárgyalási napokra
ütemezik a tanácsüléseket is.
Tárgyalóterem: Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1., fsz. 7.
A tárgyaláson kívüli fellebbezett ügyek intézésében – a tanácselnökök által
megjelölt körben – segítséget n yújt a tanácsok mellé beosztott bírósági titkár
is.
Az eljárás elhúzódása miatt a polgári ügyekben érkezett kifogás elosztása a
tárgyalt ügycsoporttal ellentétesen történik.
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Perújítás, vagy egyéb okból történı kizárás esetén, illetve a munkateher
arán yosítása végett a rögzített elosztási rendtıl eltérhetünk.
Betegség és egyéb akadál yoztatás esetén a Pf. tanácsok tagjai hel yettesítik
egymást.
2. Elsıfokú polgári és gazdasági peres ügyek elosztása – a jogviták
alan yaitól függetlenül – elsısorban az ügy tárgya alapján történik.

5. számú tanács Dr. Füssy Béla az 1.Pf. tanács által intézett ügyek mellett
részt vesz az elsıfokú peres ügyintézésben is, az általa tárgyalt ügycsoportok:
-

kötelmi jogi és kártérítési perek.

A tanács tárgyalási napjai: hétfı és szerda, amikor az 1.Pf. tanács nem
tárgyal. Tárgyalási napjainak száma havi 3
Tárgyalóterem: Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1. fszt. 9. sz. vagy 10. sz.
tárgyalóterem.

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 hel yreigazítás,
- személ yhez 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 alapítván yok ellen az ügyész, vagy a tag által
indított perek (Pp. 23. § (1) bekezdés f/ pont).
- azok az egyéb perek, amit a törvén y a törvén yszék hatáskörébe utal.
A tanács tárgyalási napjai: kedd és azon csütörtöki napok, amikor a 2.Pf.
tanács nem vagy részvétele nélkül tárgyal, tárgyalási napjainak száma 3-4.
Tárgyalóterem:Dózsa Gy. u. 1. fszt. 9.

12. számú tanács Dr. Kaló Zsuzsanna a 2.Pf. által intézett fellebbezett
ügyeken kívül részt vesz az elsıfokú peres ügyintézésben, a tanács által
tárgyalt ügycsoportok:
- kötelmi jogi és kártérítési perek (Pp. 23. § (1) bek. a./, b./ l./,
m./pontok),
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-

azok az egyéb perek, amit a törvén y a törvén yszék hatáskörébe utal (Pp.
23. § (1) bek. f./, n./ és o./ pontok).

Tárgyalási napok: csütörtök vagy péntek. Tárgyalási napjainak száma havi 1-3
Tárgyalóterem: Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1. fszt. 9. sz. tárgyalóterem.

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 jogviszonn yal kapcsolatos perek (Pp. 23. § (1 )
bek. h./ pont),
- tisztességtelen piaci magatartás és versen ykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvén y 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, amel yeket a törvén y a törvén yszék hatáskörébe
utal.
Tárgyalási napok hétfı és szerda. Tárgyalási napjainak száma havi 7-8.
Tárgyalóterem: Zichy liget 10. II. emelet 250. tárgyalóterem

17.
-

számú tanács Dr. Gelencsér Józsefné által tárgyalt ügycs oportok:
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.
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A tárgyalásait – az irodával való egyeztetés alapján – a Zich y ligeti szabad
tárgyalótermekbe tőzi ki

18. számú tanács Dr. Soósné dr. Steffler Györgyi által
ügycsoportok:
- gazdálkodó szervezetek közötti tulajdonjogi viták,
- cégekkel kapcsolatos peres ügyek,
- a Gt. felelısség-áttörésre vonatkozó szabályain alapuló perek
- kötelmi jogi és kártérítési perek.

tárgyalt

A tanács tárgyalási napjai: hétfı és szerda, amikor az 1.Pf. tanács nem
tárgyal. Tárgyalási napjainak száma havi 3
Tárgyalóterem: Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1. fszt. 9. sz. vagy 10. sz.
tárgyalóterem.

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. Fövén yesi György az elsıfokú polgári peres ügyeket – a kiosztástól
függıen – havonta 1-2 napon tárgyalja.
A tárgyalásait – az irodával való egyeztetés alapján – a Zich y ligeti
tárgyalótermekbe tőzi ki.

24. számú tanács Dr. Kollár Zoltán, a 2.Pf. tanács által tárgyalt ügyek
intézésén kívül részt vesz az elsıfokú ítélkezı munkában, a tanács által
tárgyalt ügycsoportok:
- tulajdonjogi, öröklésjogi, házastársi-, élettársi- és más közös vagyon
megosztása iránti perek,
- kötelmi jogi és kártérítési perek.
Tárgyalási napok: kedd és csütörtök, amikor a 2.Pf. tanács nem vagy
részvétele nélkül tárgyal. Tárgyalási napjainak száma havi 3.
Tárgyalóterem: Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1. fszt. 9. sz. vagy 10. sz.,
esetenként a 7. sz. tárgyalóterem.
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25. számú tanács Dr. Ébner Vilmos az 1.Pf. tanács által intézett ügyek
mellett részt vesz az elsıfokú peres ügyintézésben is, az általa tárgyalt
ügycsoportok:
- kötelmi jogi és kártérítési perek.
A tanács tárgyalási napjai: hétfı és szerda, amikor az 1.Pf. tanács nem
tárgyal. Tárgyalási napjainak száma havi 1-3
Tárgyalóterem: Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1. fszt. 9. sz. vagy 10. sz.
tárgyalóterem.

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 alapítván yok ellen az ügyész, vagy a tag által
indított perek (Pp. 23. § (1) bekezdés f/ pont).
- azok az egyéb perek, amit a törvén y a törvén yszék 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 által tárgyalt
ügycsoportok:
- sajtó hel yreigazítás,
- személ yhez 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 alapítván yok ellen az ügyész, vagy a tag által
indított perek (Pp. 23. § (1) bekezdés f/ pont).
- azok az egyéb perek, amit a törvén y a törvén yszék hatáskörébe utal.
A tanács tárgyalási napja: hétfı és szerda. Tárgyalási napjainak száma: havi
7-8 nap.
Tárgyalóterem: Dózsa György u. 1. fszt. 7.
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30. számú tanács Dr. Gothárdi Enikı a 2.Pf. tanács által tárgyalt ügyek
intézésén kívül részt vesz az elsıfokú ítélkezı munkában, a tanács által
tárgyalt ügycsoportok:
- tulajdonjogi, öröklésjogi, házastársi-, élettársi- és más közös vagyon
megosztása iránti perek,
- kötelmi jogi és kártérítési perek.
Tárgyalási napok: kedd és csütörtök, amikor a 2.Pf. tanács nem vagy
részvétele nélkül tárgyal. Tárgyalási napjainak száma havi 3.
Tárgyalóterem: Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1. fszt. 9. sz. vagy 10. sz.,
esetenként a 7. sz. tárgyalóterem.

32. számú tanács Dr. Sasvári Péter (a bíró feladatait kirendeléssel látja el)
- kötelmi jogi perek és kártérítési igén yek (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, szállítmán yozással kapcsolatos perek,
- választott bírósági ügyek (1994. évi LXXI. törvén y 51. §-a),
- alapítván yok, 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 jogviszonn yal kapcsolatos perek (Pp. 23. § (1 )
bek. h./ pont),
- azok az egyéb perek, amel yeket a törvén y a törvén yszék 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 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 Zich y ligeti szabad
tárgyalótermekbe tőzi ki.
Perújítás, vagy egyéb okból történı kizárás esetén, illetve a munkateher
arán yosítása végett a rögzített elosztási rendtıl eltérhetünk.
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3. Polgári nemperes ügyek elosztása:
A polgári és gazdasági nemperes elsıfokú ügyeket - a jogtanácsosi
névjegyzékbe való bejegyzést, illetve elfogultsági kifogás elbírálását kivéve a törvén yszékre beosztott titkár intézi, illetve a polgári és gazdasági
ügyekben ellátja a végrehajtási ügyintézı feladatkörébe tartozó végrehajtási
ügyeket (E feladatokat jelenleg dr. Folmeg Mónika végzi).
A jogtanácsosi névjegyzékbe való bejegyzést a kollégiumvezetı intézi.
Az elfogultsági
kijelölése.

kifogás

elbírálására

esetenként

történik

az

ügyintézı

A társadalmi szervezetek n yilvántartásával, a n yilvántartás módosításával
kapcsolatos feladatokat dr. Kollárné dr. Varga Beáta és dr. Buda Eszter
törvén yszékre beosztott titkárok látják el.
A polgári jogi közvetítéssel kapcsolatos feladatokat is titkárok – jelenleg dr.
Kollárné dr. Varga Beáta és dr. Buda Eszter - végzik.
4. Gazdasági ügyszakhoz tartozó nemperes ügyek elosztása.
Felszámolási ügyeket:
Dr. Fövén yesi György,
Dr. Kaifis László, és
Dr. Végh Adrienn intézi.
A felszámolási ügyek az érkezés sorrendjében automatikusan kerülnek
kiszignálásra akként, hogy dr. Fövén yesi György 1 db, dr. Kaifis László 2 db,
dr. Végh Adrienn 1 db. ügyet kap.
A felszámolási és cégügyek intézésében a törvén yben biztosított önálló
hatáskört gyakorolva, illetve a bírók munkáját segítve az alábbi titkárok
vesznek részt:
Dr. Szalay Marcell,
Dr. Kiss Evelin,
Dr. Borza Anita.
A cégn yilvántartással és cégtörvén yességi vizsgálattal kapcsolatos nemperes
ügyeket dr. Gelencsér Józsefné kollégiumvezetı-hel yettes, dr. Fövén yesi
György és dr. Végh Adrienn látják el.
A cégtörvén yességi vizsgálattal kapcsolatos nemperes ügyintézésbe dr. Kaifis
László is részt vesz.
A bírák részére az ügyek elosztása érkezéskor automatikusan történik.
A cégn yilvántartási ügyek érdemi intézését négy ügyintézı segíti.
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A Székesfehérvári Törvényszéki bírák és fellebbezési tanácsok
ügyszak szerinti beosztása és tárgyalási rendje
büntetı ügyszakban 2014 évben

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

BÜNTETİ ÜGYSZAK

A törvén yszéken elsı-, és másodfokú tanácsok ítélkeznek, továbbá büntetésvégrehajtási csoport mőködik. A másodfokú tanácsok közül egy a büntetı
fellebbviteli tanács, két tanács pedig tagjainak más tevéken ysége mellett
intézi az ún. büntetı n yomozás fellebbviteli ügyek elbírálását.
Büntetı fellebbviteli tanács:
A törvén yszéken egy büntetı fellebbviteli tanács mőködik. E tanács jár el
valamenn yi ol yan ügyben, amel y a törvén yszék másodfokú hatáskörébe
tartozik, ideértve a büntetı, a szabál ysértési és az ún. Bkf.-s. ügyeket,
valamint a bíróság kijelölése és perújítás megengedhetısége tárgyában indult
ügyeket, kivéve a nyomozási bírói hatáskörben meghozott határozatok ellen
bejelentett fellebbezések elbírálását, valamint a vádirat ben yújtása elıtti
elızetes letartóztatások egy éven túli meghosszabbítása tárgyában indult
ügyeket.
A fellebbviteli tanács elnöke dr. Pospis Emıke.
A tanács négy elıadóval mőködik.





Dr. Tıke Zoltán törvén yszéki bíró,
Makainé dr. Malkovits Judit törvén yszéki bíró,
Dr. Czikajló Ádám törvén yszékre kirendelt bíró és
Dr. Hudák Hedvig, 2014. szeptember 15. napjától a törvén yszékre
kirendelt bíró.

Ezen túlmenıen a tanács munkájában lehetıség szerint – többn yire havonta
két napon tanácselnökként - tanácselnökként, illetve szavazóként, továbbá
szükség szerint elıadó bíróként vesz részt dr. Nyíri Zoltán kollégiumvezetı,
mind az ítélkezı tevéken ység, mind pedig a peren kívüli ügyi ntézés területén.
A tanács munkájában szolgálati érdek fennállta esetén, amenn yiben az
elbírálás másként nem oldható meg, vagy azokban az ügyekben, amel yekben a
kizártságokra tekintettel kell alkalmi összetételő tanácsot alakítani elnökként,
elıadóként, vagy szavazóként részt vehetnek dr. Morócz Emil, dr. Soós Gyula
törvén yszéki tanácselnökök és dr. Sárközi Ilona, illetve dr. Veszeli Éva
törvén yszéki bírók. Szavazóbíróként, elsısorban a törvén ykezési szünetek
idején szükség szerint részt vesznek a tanács munkájában a büntetés-
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végrehajtási csoport tagjai, dr. Hámos Edit csoportvezetı bíró, és dr. Szabó
Tamás törvén yszéki bíró.
A tanács munkájában szolgálati érdekbıl eseti kirendeléssel részt vehetnek a
törvén yszék területén mőködı járásbíróságok bírái.
A büntetı fellebbviteli tanácshoz beérkezı ügyeket a tanács elnöke szignálja
ki az elıadóknak, ügyelve arra, hogy az elıadók munkaterhe lehetıség szerint
arán yos és igazságos legyen.
A perújítás megengedhetısége tárgyában indult ügyekre a speciális kizárási
szabál yok miatt a büntetı fellebbviteli tanács elnökének szervezésében
ügyenként egyedileg alakulnak tanácsok.
A tanács elnökét akadál yoztatása esetén a tanácselnöki teendıkben a tanács
rangidıs tagja, a kollégiumvezetı, vagy kijelölés alapján más tanácstag
hel yettesíti.
A büntetı fellebbviteli tanács tárgyalási napjai kedd és csütörtöki napok.

Elsıfokú ügyszak:
A törvén yszéken öt – tén ylegesen 4 - elsıfokú tanács mőködik.
Ezek tanácselnökei:
 Dr. Morócz Emil törvén yszéki tanácselnök, (6. tanács)
 Dr. Sárközi Ilona törvén yszéki bíró, (5. tanács)
 Dr. Veszeli Éva törvén yszéki bíró, (14. tanács)
 Dr. Édl Gabriella törvén yszéki bíró, (10. tanács)
 Dr. Soós Gyula törvén yszéki tanácselnök (7. tanács)
Megjegyzendı, hogy dr. Soós Gyula 2013 januárjától átmenetileg a Bicskei
Városi Bíróság gyermekszülés miatt tartósan távollévı egyetlen büntetı
bíráját hel yettesíti, tárgyalja azonban a kezén maradt törvényszéki elsıfokú
büntetı ügyet.
Dr. Morócz Emil tárgyalási napjai hétfı, szerda.
Dr. Sárközi Ilona tárgyalási napjai hétfı, szerda.
Dr. Veszeli Éva tárgyalási napjai hétfı, szerda.
Dr. Édl Gabriella tárgyalási napjai kedd, csütörtök.
Dr. Soós Gyula tárgyalási napja a kedd.
Az egyes tanácsok tárgyalótermei a kifüggesztett tárgyalási jegyzéken, illetve
a tájékoztató táblán n yomon követhetık.
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A törvén yszékre érkezı elsıfokú ügyeket a kollégiumvezetı szignálja a
tárgyaló tanácsokra, ez esetben is ügyelve az arán yos és igazságos
munkateher kialakítására. Az ügyek kiosztása ún. kézi szignálással történik,
tekintettel arra, hogy az automatikus szignálás, vagy annak egyes elemei nem
alkalmazhatóak figyelemmel az ügyek hosszú ideje tetten érhetı, rendkívül
egyenetlen érkezésére, valamint arra a szakosodásra, hogy gazdasági ügyeket,
fıképpen dr. Sárközi Ilona és dr. Veszeli Éva, míg ún. kábítószerrel
kapcsolatos ügyeket fıként dr. Morócz Emil és dr. Édl Gabriella tárgyalnak.
Úgynevezett „kiemelt ügyeket” fıképpen dr. Morócz Emil, dr. Sárközi Ilona
és dr. Veszeli Éva tárgyalnak. Ugyanakkor esetenként dr. Édl Gabriella is
tárgyal kiemelt ügyet, elsısorban élet elleni, hivatali bőncselekmén yekkel,
vagy kivételesen vagyon elleni bőncselekmén yekkel összefüggı, kisebb tárgyi
súl yú és terjedelmő ügyeket.
A törvén yszékre érkezı, külföldi ítélet érvén yének elismerésével kapcsolatos
Bk-s ügyeket a törvén yszék Dózsa György úti épületében dolgozó valamenn yi
elsı- és másodfokú büntetı bíró, ideértve a törvén yszékre kirendelt bírót is,
peren kívül egyenlı arán yban intézi, ezen ügyeket is a kollégiumvezetı
szignálja.

Bnyf. tanácsok:
A n yomozási bírák által hozott határozatok ellen bejelentett fellebbezések
n yomán és a vádirat ben yújtása elıtt elızetes letartások egy éven túli
meghosszabbításával kapcsolatos ügyekben két tanács jár el.
Tagjaik:
1. sz. tanács:
 Dr. Morócz Emil törvén yszéki tanácselnök,
 Dr. Sárközi Ilona törvén yszéki bíró,
 Dr. Nyíri Zoltán kollégiumvezetı.
2. sz. tanács:
 Dr. Veszeli Éva törvén yszéki bíró,
 Dr. Édl Gabriella törvén yszéki bíró,
 Dr. Tıke Zoltán törvén yszéki bíró,
 Makainé dr. Malkovits Judit törvén yszéki bíró.
Szolgálati érdekbıl, bármel y kizárás miatti okból a tanácsok összetétele
változhat, a tagok a tanácselnöki és szavazó bírói feladatokat egymás között
alkalmanként osztják el, míg az ügyeket a tanácsok egyes tagjaira, mint
elıadókra a kollégiumvezetı szignálja. A Bn yf. tanácsok tagjait szükség
esetén hel yettesíthetik a büntetı fellebbviteli tanács további tagjai és a
büntetés-végrehajtási
csoport
bírái.
A
kollégiumvezetı
jellemzıen
tanácselnöki feladatokat lát el, szükség szerint a 2. sz. tanács tagjai mellett
is.
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A Bn yf. ügyek szignálása érkezés szerinti sorrendben történik az egyes
elıadókra, kivétel ez alól az elızménn yel rendelkezı ügy, vagy azon ügyek,
mel yekben egy eljárásban több terhelt szerepel, ezek szignálása lehetıleg
azonos bíróra történik.
A kollégiumvezetıt szignálási feladatai ellátásában távolléte, vagy
akadál yoztatása esetén a büntetı fellebbviteli tanács elnöke, vagy általa
kijelölt más bíró helyettesíti.

Büntetés-végrehajtási csoport:
A büntetés-végrehajtási csoport vezetıje dr. Hámos Edit, törvén yszéki bíró,
tagja dr. Szabó Tamás törvén yszéki bíró, a csoport ügyeit a csoportvezetı
szignálja.
A büntetés-végrehajtási csoport bíráit akadál yoztatásuk esetén dr. Soós Gyula
törvén yszéki tanácselnök, dr. Morócz Emil törvén yszéki tanácselnök, dr.
Sárközi Ilona és dr. Veszeli Éva törvén yszéki bírók, illetve a kollégiumvezetı
hel yettesíthetik. A törvén ykezési szünetek idején a büntetı fellebbviteli
tanács tagjai is jogosultak hel yettesítésre.
.-.-.-.-.-.-.-.-.
Az ügyek átosztására, különösen a következı esetekben kerülhet sor:
• a bíró szolgálati viszon yának megszőnése,
• a bíró távolléte, fıként tartós távollét esetén,
• a bíró más bíróságra történı kirendelése,
• kizártság,
• az egyenletes munkateher biztosítása, vagy az ügyhátraléka feldolgozása
érdekében,
• soron kívüli ügyekben,
• az egyesítendı ügyek együttes elbírálásának biztosítása érdekében.
Az átosztás tén yét és idıpontját az átosztásra jogosult aláírásával az ügy
borítóján fel kell tüntetni.
A büntetı ügyszak munkáját törvén yszékre beosztott bírósági titkárként,
munkaköri leírása szerint segíti dr. Laczkóné dr. Tóth Beatrix. Elsısorban a
büntetı fellebbviteli tanács mellett tevéken ykedik, peren kívüli ügyek
elıadásában és határozatterveztek készítésében vesz részt, esetenként
jegyzıkön yvet vezet, ez utóbbit nem pusztán a Bf. tanács mellett, hanem
szükség szerint a Bn yf. tanácsok mellett is. ezen túlmenıen ellátja a
kollégiumvezetı által rábízott egyéb feladatokat.

Székesfehérvár, 2014. október 20.
Dr. Gerber Tamás s.k.
a törvén yszék elnöke

