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A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának
Kollégium és Bírói Tanács által véleményezett és egyhangúlag jóváhagyott
2017. január 1. napjától alkalmazandó
ügyelosztási rendje

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.

A rögzített elosztási rendtıl el lehet térni
•

a munkateher arányosítása végett,

•

az eljárási törvényben meghatározott esetekben (különösen perújítás, kizárás esetén)

•

a Bszi. 11.§ (2) bekezdés szerinti, a bíróság mőködését érintı fontos okból

•

az ügyelosztási rend szerint eljáró bíró tartós távolléte esetén

Az ügyelosztási rend szerint kijelölt tanács helyett másik tanács jelölhetı ki
•

a bírák (titkárok) közötti munkateher kirívó aránytalanságának megszüntetése és az
egyenletes munkateher biztosítása érdekében

•

igazgatási ellenırzés eredményeként, ha az ügyek ésszerő idın belül történı
befejezése, vagy az ügyhátralék feldolgozása másként nem biztosítható

Az ügyelosztási rend szerint kijelölt tanács helyett másik tanácsot kell kijelölni
•

kizárás esetén

•

a kijelölt bíró (titkár) szolgálati viszonyának megszőnése, törvényszékre történt
kirendelésének megszőnése, más bíróságra történı kirendelése, vagy tartós távolléte
esetén.
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I.
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. Füssy Béla
Spannerné dr. Csatári Zsuzsanna a Székesfehérvári Járásbíróságról való
kirendeléssel
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 2014. XL. törvény (DH 2. törvény) 23-29. § szerinti nemperes ügyek
A tanács hétfı és szerdai napokon tárgyal. Havonta legalább 6 napon tárgyalásos ügyeket,
további legalább 2 napon tanácsüléses ügyeket intéz.
Tárgyalóterem: Dózsa György u. 1. fszt. 10.

2. sz. Pf. tanács
Tanácselnök: Dr. Kaló Zsuzsanna
Tagok:
Dr. Gothárdi Enikı
Dr. Kollár Zoltán
Dr. Varga Péter Pál a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról
kirendeléssel
Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel,
esetenként)
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A tanács mellé beosztott titkár: dr. Németh Zsófia
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.
Nemperes ügyek:
- a tanács referádájába tartozó perekben hozott 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,
- gyermektartásdíj behajtásával, valamint a zálogjogosultaknak a végrehajtási eljárásba
való bekapcsolódásával kapcsolatos végrehajtási ügyekben érkezett fellebbezések
elbírálása,
- a munkaügyi nemperes ügyek,
- a közigazgatási ügyekben hozott végzések elleni fellebbezések elbírálása.
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 (esetenként)
Tagok:
Soósné dr. Steffler Györgyi
Dr. Tóth Andrea a Székesfehérvári Járásbíróságról való kirendeléssel
Dr. Végh Adrienn (esetenként)
Dr. Fövényesi György (esetenként)
A tanács mellé beosztott titkár: Dr. Karcagi Vera Lili
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A tanácselnöki feladatokat elsıdlegesen Gieszné dr. Boda Orsolya látja el. A természetes
személyek bírósági adósságrendezési eljárásában, továbbá havi 10-15 db peres ügyben
(kivéve a családjogi, munkaügyi és közigazgatási pereket) meghozott végzések elleni
fellebbezések tárgyaláson kívüli elbírálását a tanács dr. Gelencsér Józsefné elnöklete, dr.
Végh Adrienn és dr. Fövényesi György tagok részvétele mellett végzi.
A tanács által intézett ügyek :
kötelmi jogi perek (kivéve a szerzıdés érvénytelenségével és a forint- és devizaalapú
kölcsönnel kapcsolatos, valamint a kártérítési, kártalanítási és végrehajtási perek),
családjogi perek közül a gyermektartásdíjjal és a kapcsolattartással kapcsolatos perek,
egyéb fellebbezett peres ügyek,
nemperes ügyek, kivéve
- távoltartási ügyek,
- pszichiátriai betegek kötelezı intézeti gyógykezelésének felülvizsgálatával
összefüggı nemperes ügyek,
- a tanács által nem intézendı családjogi peres ügyekben meghozott ideiglenes
intézkedés elleni fellebbezések,
- munkaügyi nemperes ügyek
A tanács keddi és csütörtöki napokon tárgyal. Tárgyalási és tanácsüléses napjainak száma
havonta nyolc.
Tárgyalóterem: Dózsa György u. 1. fszt. 9.
A közigazgatási peres és nemperes ügyekben eljáró másodfokú tanácsot szükség esetén a 2. és
3. sz. Pf. tagjaiból is meg lehet alakítani.
Helyettesítési rend:
- a tanácselnököt – kiesése esetén – elızetes egyeztetés mellett az egyik elıadó bíró
helyettesíti, a tanács harmadik tagját a kollégiumvezetı jelöli ki
- az elıadó bírák – kiesésük esetén – egymást helyettesítik, a tanács harmadik tagját a
kollégiumvezetı jelöli ki
- ha a fenti szabályok figyelembevételével nem alakíthatóak meg a fellebbviteli
tanácsok, a tanács tagjait a kollégiumvezetı jelöli ki a kollégium törvényszéki bíró beosztású
tagjai közül.
Azonnali (sürgıs) intézkedést igénylı esetben fenti rendtıl eseti jelleggel el lehet térni.

Ha a másodfokú tanács nem járhat el (pl. perújítás vagy az összes tagot érintı kizárás miatt),
az 1. sz. és a 3. sz tanácsok – kötelmi és gazdasági ügyekben – egymást
helyettesítik,
a 2. sz. tanács érintettsége esetén polgári és közigazgatási ügyben – elsısorban
– a 3. sz. tanács, munkaügyi ügyben – elsısorban – az 1. sz. tanács jár el.
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-

a 3. sz. tanács érintettsége esetén közigazgatási és családjogi perben a 2. sz.
tanács jár el

Ha a tanácsok között az adott hónapban kiosztott, illetve folyamatban maradó ügyek
számában nagymértékő eltérés keletkezik, a következı hónap elsı napjától érkezı ügyeket az
eltérés megszőnéséig a kevesebb ügyet intézı tanácsra kell kiosztani, feltéve, hogy az adott
ügy e tanács által intézett ügycsoportba tartozik.
II.
Elsıfokú polgári és gazdasági peres ügyek
Az 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 2-4
(szükség szerint)
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.
A tanács tárgyalási napjai: hétfı és csütörtök, tárgyalási napjainak száma 3-4.
Tárgyalóterem: Dózsa Gy. u. 1. fszt. 9.
2017. január 1-jétıl új ügyeket nem kap.
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14. számú tanács Dr. Gerber Tamás
a Budapest Környéki Törvényszékre való tartós kirendelése folytán ítélkezési tevékenysége
nincs, befejezett ügyeiben a kurrenciát a kollégiumvezetı intézi.
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
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
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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.
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)
- személyhez főzıdı jog megsértésével kapcsolatos jogviták,
- azok az egyéb perek, amit a törvény a törvényszék hatáskörébe utal.
A tanács tárgyalási napja: hétfı és szerda. Tárgyalási napjainak száma: havi 3-4 nap.
Tárgyalóterem: Dózsa György u. 1. fszt. 24.
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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,
- 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.
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48. számú tanács Dr. Szente Zsolt, a Székesfehérvári Járásbíróságról kirendelt bíró
A tanács által tárgyalt ügycsoportok:
- kötelmi jogi perek
- 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 csütörtök
Tárgyalási napjainak száma: 7-8
Tárgyalóterem: Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1. fszt. 33. sz. tárgyalóterem
Helyettesítési rend:
A bíró betegsége (távolléte) esetén az ügyintézést igénylı ügyekben (különös tekintettel a
soron kívüli ügyekre) szükséges intézkedések megtételével kapcsolatos helyettesítésre a
kollégiumvezetı intézkedése irányadó.
Amennyiben adott elsıfokú ügyben az elsıfokú ügyeket intézı összes bíró kizárt, elsıfokú
ügy a másodfokú tanácsokban ítélkezı bírákra is kiosztható.

III.
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. Németh Zsófia, dr. Karcagi Vera Lili
és dr. Bukovics Judit 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 Laczkóné dr. Tóth Beatrix törvényszékre beosztott
titkárok látják el.
A polgári jogi közvetítéssel kapcsolatos feladatokat dr. Bazsó Bernadett bírósági titkár végzi.
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IV.
Gazdasági ügyszakhoz tartozó nemperes ügyek elosztása.
Felszámolási ügyeket:
Dr. Fövényesi György,
Dr. Kaifis László, és
Dr. Végh Adrienn intéz.
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.
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. december 12.

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

