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I. 
A Büntető Kollégium tanácsainak beosztása 

Büntető Kollégium vezetője:
Dr. Ujvári Ákos kollégiumvezető 
kollégiumvezetői iroda:
Budapest V, Markó u. 16.

A tanács elnöke heti rendszerességgel, legalább heti 2 tárgyalási napon vezeti a tanácsot 
(beleértve a tanácsülések napját).
A tanácsba beosztott bíró heti rendszerességgel, legalább heti 2 tárgyalási napon ítélkezik 
(beleértve a tanácsülések napját).

A Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának tanácsait és az abba beosztott tanácselnököket, 
bírákat, valamint a tárgyalt ügycsoportokat és a tárgyalási, valamint tanácsüléses napokat, a 
tárgyalás helyét az ügyelosztási rend 1. számú melléklete tartalmazza.

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke az 1. számú mellékeltet a tanácsok tényleges beosztásának 
megfelelően folyamatosan és haladéktalanul aktualizálja.

II.
Ügybeosztási rend

A szervezeti (Bszi.) és perjogi (Be.) törvényben megszabott hatáskör és illetékesség alapján a 
Büntető Kollégium tanácsa jár el a Fővárosi Ítélőtáblához érkezett, a jogszabályban (Büsz.) 
meghatározott ügycsoportba sorolt (iktatott) minden büntetőügyben.
Valamennyi tanács egyaránt eljár a törvény szerint kiemelt jelentőségű ügyben.
Kizárólag a 6. sorszámú fellebbviteli tanács jár el másodfokon a katonai tanács által első 
fokon elbírált, katonai büntetőeljárásra tartozó ügyben.
Ettől eltekintve minden tanács minden ügycsoportba tartozó ügyet intéz.
Ha a 6. sorszámú fellebbviteli tanács katonai büntető ügyet intéz, akkor a 6.Kbf. 
tanácsszámot, ha pedig nem katonai büntető ügyet intéz, akkor a 6.Bf. tanácsszámot kapja.
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III.

Ügykiosztási rend

Jogosultság
Ügy kiosztására, átosztására a Büntető Kollégium vezetője jogosult.
A kollégiumvezetőt - akadályoztatása esetén, kizárólag ügykiosztásban -  az általa esetenként 
kijelölt tanácselnök helyettesíti.
Egyébként - a kollégiumvezető akadályoztatása esetén - a jogosultságot az ítélőtábla elnöke, 
vagy elnökhelyettese gyakorolja.

Az ügykiosztás általános rendje
Az ügykiosztás alapja minden ügycsoportban az érkezési sorrend.
Az ügy tanácsra kiosztása ügycsoportonként, a soron következő ügyszám és a tanácsok 
számozásának sorrendje szerinti.

Eltérés az ügykiosztás általános rendjétől 
az ügy tárgyához képest:
rendszerint az 5.Bf. tanács jár el
- ha a büntetőeljárás nemzetközi jogi elemet tartalmaz
- ha az ügyben közlekedési bűncselekmény miatt volt vádemelés 
perjogi helyzethez képest:
- soron kívüli ügyben
- a bíró kizárása, kizártsága miatt
- az egyesítés, illetve együttes elbírálás végett
egyenletes munkateher és a munkateher egyenletes biztosítása végett:
- a tanácsok eltérő létszáma miatt,
- az ügyhátralék feldolgozása végett
- az ügy munkaigényessége, terjedelme miatt
- a másod- és harmadfokú felülbírálatok számának kiegyenlítése végett 
egyéb körülményhez képest:
- törvénykezési szünet tartama alatt, illetve miatt
- a bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt
- a bíró távolléte miatt, figyelemmel az ügy jellegére
- a bíró távolléte miatt, ha az tartós (30 napot meghaladó)
- az ügy előzményében eljárással szoros összefüggés miatt

Több szempont együttes fennállása -  értelemszerűen -  szintén indoka az ügykiosztás 
általános rendjétől való eltérésnek.

Az ügy kiosztásának, az ügy átosztásának megtörténtét, időpontját az ügy iratborítóján a 
jogosult az aláírásával rögzíti.
Az eljáró tanács kijelölésének időpontja legkésőbb az irat bemutatását követő munkanap.
A kijelölés módosításáról (az ügy átosztásáról) az érintett tanácselnököt, bírót nyomban 
tájékoztatni kell.

IV.
Helyettesítési rend

A tanácsok helyettesítési rendje akadályoztatás -  így különösen tartós távollét, betegség -  
esetén a következő.
A tanácsok a számozásuk sorrendjében, körben helyettesítik egymást.
Az akadályoztatott tanácsot a tanácsszámozás szerint soron következő tanács helyettesíti.

Ekként:



- az l.Bf. tanácsot a 2.Bf. tanács
- a 2.Bf. tanácsot a 3.Bf. tanács
- a 3.Bf. tanácsot a 4.Bf. tanács
- a 4.Bf. tanácsot az 5.Bf. tanács
- az 5.Bf. tanácsot az l.Bf. tanács 
helyettesíti.
Az akadályoztatott tanács -  az akadályoztatás tartama alatt -  a helyettesítés és ügykiosztási 
rend szempontjából nem vehető figyelembe.
Ha a rend szerint helyettesítő tanács szintén akadályoztatott, akkor a soron következő tanács 
lesz helyettesítő, feltéve hogy ezáltal nem válik több tanács helyettesítőjévé.

A tanácsok bármely tagjának akadályoztatása esetén a helyettesítés a helyettesítési rend 
szerint történik. A helyettesítési beosztás havonta előre -  a szabadságok figyelembe vételével
-  név szerint jelöli meg a helyettesítő bírákat.

Eltérés a helyettesítés rendjétől:
- perjogi korlát miatt
- az akadályoztatás elhúzódása miatt
- egyidejűleg több tanács akadályoztatottsága miatt
- aránytalan munkateher megoszlás elkerülése végett
A helyettesítés rendje alól - a katonai ügyek vonatkozásában eleve - kivett 6.Kbf.tanács.
A 6.Kbf. tanácsot akadályoztatása esetén -  a nem katonai ügyek vonatkozásában - 4.Bf. 
tanács helyettesíti.
A 6.Kbf. tanács helyettesítést akkor lát el, ha egyidejűleg több Bf. tanács akadályoztatott.
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V.
Az ügyelosztási rend módosítása

Az ügyelosztási rendet módosítani kell, ha törvényi szabályozása, vagy a törvényben 
meghatározott tartalma megváltozik.

Budapest, 2017. év május hó 25. napján

dr. Ribai Csilla 
elnök



1. szá m ú  m e llék le t

Ügyelosztási rend 2017.
Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégium tanácsainak beosztása

(Budapest V., Markó utca 16.)

Tanács
szám Tanács elnöke és tagjai Tárgyalt ügycsoport

Tárgyalási/
tanácsüléses

napok

Tárgyaló
terem

l.Bf.

Dr. Rédei Géza
tanácselnök 

Dr. Mató Ágnes 
bíró

Dr. Vincze Piroska
bíró

Dr. Bartkó Levente
bíró

(2017. január 31-ig)
Dr. Patassy Bence 

bíró
(2017. június 1-től)

Dr. Varga Bea 
bíró

(kirendeléssel 2017. március 1. 
május 31.)

A szervezeti (B szi . ) é s perj ogi (Be.) 
törvényb en megs zabott h atáskör é s 

illetéke ss ég al apján a Főv áro s i 
Íté lőtáb l ához érke zett, 

a jogszabályban (Büsz.) meghatározott 
ügyc soportb a sorolt (iktatott) minden 

büntetőügy, 
a törvény s zerinti kieme lt j elentőségű 

üg y
m inden ügycs op ortb a tartozó ügy

kedd, 
c sütörtök

Fszt.

Dr. Lassó Gábor
tanácselnök

Dr. Révész Tamásné
bíró

(2017. július 9-ig)
Dr. Fatalin Judit 

bíró
dr. Ujvári Ákos

bíró
(2017. április 30-ig)

Dr. Kájel Edina 
bíró 

(kirendeléssel 
2017. március 1. - április 30.) 

Dr. Kósa Zsuzsanna 
bíró

(2017. június 1-től)
Dr. Turcsányi Bernadett

bíró
(kirendeléssel 

2017. május 1. - május 31.) 
Dr. Katona Tibor 

bíró 
(kirendeléssel 

2017. szeptember 15. - 2018. 
________ február 28.)________

A szervezeti (B szi . ) é s perjogi (Be.) 
törvényb en megs zabott h atáskör és 

illetékes s ég alapj án a Főv áro si 
Ítélőt ábláh o z érkezett, 

a j og szab ályb an (Büsz . ) meghatározott 
ügyc soportb a sorolt 

(iktatott) minden büntetőügy, 
a törvény szerinti kiemelt j elentős égű 

üg y
minden ügyc s op ortb a tarto zó ügy

kedd,
csütörtök

Fszt. 4.



3.Bf.

Dr. Nehrer Péter
tanácselnök 

Dr. Kósa Zsuzsanna
bíró

(2017. május 31-ig)
Dr. Sárecz Szabina Martina 

bíró
Dr. Szalai Géza 

bíró
Zeöldné dr. Király Anita

bíró 
(kirendeléssel 

2017. január 1. - február 28.) 
Dr. Kájel Edina

bíró 
(kirendeléssel 

2017. március 1. - április 30.) 
Dr. Turcsányi Bernadett 

bíró 
(kirendeléssel 

2017. június 1. - június 30.)
Dr. Feledi Tamás 

bíró 
(kirendeléssel 

2017. szeptember 1. - december 31.)

A szervezeti (Bszi.) és perjogi (Be.) 
törvényben megszabott hatáskör és 

illetékesség alapján a Fővárosi 
Ítélőtáblához érkezett, 

a jogszabályban (Büsz.) meghatározott 
ügycsoportba sorolt (iktatott) minden 

büntetőügy, 
a törvény szerinti kiemelt jelentőségű 

üg ^
minden ügycsoportba tartozó ügy

szerda,
csütörtök

Fszt. 3., 
fszt. 8.

4.Bf.

Dr. Hrabovszki Zoltán
tanácselnök

Dr. Sebe Mária
bíró

(2017. augusztus 31-ig.)
Dr. Halász Etelka

bíró
Dr. Németh Nándor

bíró
Dr. Lőrinczy Attila

bíró
(2017. október 15-től)

Dr. Halász Orsolya Rita
bíró

(kirendeléssel 
2017. október 1. - november 30.)

A szervezeti (B szi . ) é s perj ogi (B e . ) 
törvényben meg s zabott hatáskör és 

illetéke ss ég al apj án a Fővárosi 
Íté lőtáb l áho z érkezett, 

a j og szab ályban (Büsz . ) meghatározott 
ügyc soportba sorolt (iktatott) minden 

büntetőügy, 
a törvény s zerinti kieme lt j elentő ségű 

ü g ^
m inden ügyc s op ortb a tarto zó ügy

kedd,
csütörtök

Fszt. 3.



5.Bf.

Máziné dr. Szepesi Erzsébet 
tanácselnök 

Dr. Magócsi István 
tanácselnök 

Dr. Halász Irén 
bíró

Dr. Borbás Virág Bernadett
bíró

Dr. Fülöp Ágnes Katalin
bíró

(2017. március 1. napjától)

A szervezeti (Bszi . ) é s perj ogi (Be.) 
törvényb en meg s zabott hatáskör é s 

illetéke s s ég alapján a Fővárosi 
Ítélőtáblához érkezett, a jogszabályban 

(Büsz . ) meghatározott ügyc soportb a 
s orolt (iktatott) minden büntetőügy, 

a törvény s zerinti kieme lt j elentőségű
ügy,

m inden ügycs op ortba tartozó ügy

s zerd a, péntek Fszt. 3.

6.Kbf

Dr. Ruzsás Sándor Róbert hadbíró, 
dandártábornok 

tanácselnök 
Dr. Török Zsolt 
hadbíró, ezredes 

tanácselnök 
Dr. Mészáros László 

hadbíró, ezredes 
Dr. Szabó Éva 

hadbíró, alezredes 
Dr. Belovai Henriett 

bíró
(2017. július 1-től)

Dr. Vadócz Attila Béla
katonai hadbíró százados 

(kirendeléssel 2017. január 01. - 2017. december

. 3L)
Dr. Égető Sándor

katonai hadbíró százados
(kirendeléssel 2017. január 10. - 2017. augusztus 

31.)
Dr. Kónya Tamás

katonai hadbíró százados
(kirendeléssel 2017. január 10. - 2017. augusztus 

31.)
Dr. Judi István

katonai hadbíró ezredes
(kirendeléssel 2017. február 1. - 2017. december

31.)
Dr. Szabó Krisztián

katonai hadbíró őrnagy
(kirendeléssel 2017. február 1. - 2017. december

31.)
Dr. Tóth Szabolcs

katonai hadbíró őrnagy
(kirendeléssel 2017. február 01. - 2017. december

31.)
Dr. Ifkovics Béla
hadbíró ezredes

A katon ai tan ác s által el s ő fokon 
elbírált, katonai büntetőeljárásra 

tartozó ügy
szerda, péntek Fszt. 4.

7.Bf.

Dr. Balla Lajos
tanácselnök 

Dr. Nagy Éva 
bíró

Szabóné dr. Szentmiklóssy 
Eleonóra

bíró

2 0 1 6 . október 1 . napj ától kezdődően 
érkezett 40 darab büntető peres ügy

változó

(Debrecen, 
Széchenyi u.

24.)
I-es tárgyaló



8.Bf.

Dr. Elek Balázs 
tanácselnök 

Dr. Gömöri Olivér
bíró

Dr. Háger Tamás
bíró

2 0 1 6 . október 1 . napj ától kezdődően 
érke zett 4 0 d arab büntető p eres ügy

hétfő-szerda

(Debrecen, 
Széchenyi u.

24.)
I-es tárgyaló

10.Bf.

Gyurisné dr. Komlóssy Éva 
tanácselnök 

Dr. Cserháti Ágota
bíró

Sefta Mária dr.
bíró

2016. szeptember 1. napjától 
kezdődően érkezett 60 darab büntető 

peres ügy
szerda, péntek

(Szeged, 
Sóhordó u. 5.) 

Fszt. 11.

11.Bf.

Dr. Mezőlaki Erik
tanácselnök

Dr. Halász Edina
bíró

Dr. Nagy Erzsébet 
bíró

2 0 1 6 . szeptember 1. napjától 
kezdődően érkezett 60 darab peres ügy

csütörtök,
péntek

(Szeged, 
Sóhordó u. 5.) 

Fszt. 11.

12.Bf.

Dr. Harangozó Attila tanácselnök 
Dr. Hegedűs István 

tanácselnök 
Dr. Katona Tibor

bíró
Dr. Nikula Valéria

bíró

2016. szeptember 1. napjától 
kezdődően érkezett 6 0 darab büntető 

p ere s ügy
kedd, péntek

(Szeged, 
Sóhordó u. 5.) 

Fszt. 11.

13.Bf.

Dr. Makai Lajos
tanácselnök 

Dr. Túri Tamás
bíró

Dr. Bencze Beáta
bíró

Dr. Hudvágner András
bíró

2 0 1 6 . m áj us 1 . napj ától kezdődően 
érkezett 4 0 d arab büntető p eres ügy

kedd, péntek
(Pécs, Rákóczi 

út 34.) 
Fszt. 1.

14.Bf.

Dr. Krémer László
tanácselnök

Dr. Túri Tamás
bíró

Dr. Bencze Beáta
bíró

Dr. Hudvágner András
bíró

2 0 1 6 . m áj us 1 . napj ától kezdődően 
érkezett 4 0 d arab büntető peres ügy

kedd, péntek
(Pécs, Rákóczi 

út 34.) 
Fszt. 1.



15.Bf.

Dr. Tóth Sándor
tanácselnök 

Dr. Túri Tamás
bíró

Dr. Bencze Beáta
bíró

Dr. Hudvágner András
bíró

2 0 1 6 . m áj us 1 . napj ától kezdődően 
érkezett 4 0 d arab büntető p eres ügy

kedd, péntek
(Pécs, Rákóczi 

út 34.) 
Fszt. 1.

16.Bf.

Dr. Újvári Ákos
kollégiumvezető 
a tanács elnöke 

Dr. Patassy Bence 
bíró

(2017. június 1-től)
Dr. Sárecz Szabina Martina

bíró
(2017. augusztus 10-től) 

Dr. Fülöp Ágnes 
bíró

(2017. július 1-től)
Dr. Lőrinczy Attila

bíró
(2017. október 15-től)

A szervezeti (Bszi.) és perjogi (Be.) 
törvényben megszabott hatáskör és 

illetékesség alapján a Fővárosi 
Ítélőtáblához érkezett, 

a jogszabályban (Büsz.) meghatározott 
ügycsoportba sorolt (iktatott) minden 

büntetőügy, 
a törvény s zerinti kieme lt jelentő s égű 

üg y
minden ügycsoportba tartozó ügy


