
A Fővárosi ítélőtábla ügyelosztási rendje 
2021. január 1. -  2021. december 31.

I.

Az ügyelosztási rendet a Bszi. 9. .§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Bírói Tanács, a 
Polgári-, Munkaügyi és Büntető Kollégiumok véleményére, 2021. évre vonatkozóan az 
alábbiak szerint határozom meg.

A 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ügyelosztási 
rend kialakítása során a teljesség és az absztraktság elvét, a kiosztás tekintetében az 
állandóság és évenkéntiség, a munkateher kiegyenlítésének elvét, az alkalmazandó szabályok 
azonosságának, valamint az ügyelosztási technikák variálhatóságának elvét vettem 
figyelembe;

II.
A Fővárosi ítélőtáblán működő ügyszakok

1. Polgári-, gazdasági ügyszak
2. Büntető ügyszak
3. Munkaügyi ügyszak

III.
A Polgári Kollégium 

2021. évi ügyelosztási rendje

1. Az ügy elosztási rend elkészítése

Az ügyelosztási rendet:
- előkészítette:

- véleményezte:

- jóváhagyta és meghatározta:
- közzététel időpontja:

Az ügyelosztási rendet:
- előkészítette:

- véleményezte:

- jóváhagyta és meghatározta:
- közzététel időpontja:

Az ügyelosztási rendet:
- előkészítette:

- véleményezte:

- jóváhagyta és meghatározta:

Dr. Pestovics Ilona 
kollégiumvezető
a Polgári Kollégium 2020. december 10. napján , 
a Bírói Tanács 2020. december 11. napján 
dr. Ribai Csilla elnök 2020. december 15. napján
2020. december 15. napja ,

Dr. Pestovics Ilona 
kollégiumvezető
a Polgári Kollégium 2021. április 15. napján 
a Bírói Tanács 2021. április 20. napján 
dr. Ribai Csilla elnök 2021. április 22. napján 
2021. április 22. napja

Dr. Pestovics Ilona 
kollégiumvezető
a Polgári Kollégium 2021. május 10. napján 
a Bírói Tanács 2021. május 12. napján 
dr. Ribai Csilla elnök 2021. május 12. napján



közzététel időpontja: 2021. május 12. napja

2. A Polgári Kollégium szervezete

Polgári Kollégium kollégiumvezetője:
Dr. Pestovics Ilona 
Kollégiumvezetői iroda:
Budapest II., Fekete Sas utca 3. III/309.

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).

3. A kollégiumnál intézett ügycsoportok

Polgári ügyszak:

Pf. fellebbezett polgári peres ügy 
Pkm. bírósági közvetítői ügy (mediáció)
Pkf. fellebbezett polgári nemperes ügy 
Pkk, bíróság kijelölése
Pkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 
Pk (általános meghatalmazás, téves benyújtás, elfogultság)

Gazdasági ügyszak:

Gf. gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett peres ügye
Gpkf. gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett nemperes ügye
Gkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt
Gkk. bíróság kijelölése
Cgf. fellebbezett cégbejegyzési ügy
Cgtf. fellebbezett cégtörvényességi ügy, ideértve a különleges törvényességi felügyeleti 

eljárást is
Vgkf. fellebbezett végelszámolási kifogás 
Ktf. fellebbezett kényszertörlés 
Ckk. bíróság kijelölése
Ckif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt
Tpkf. jogutód nélkül mégszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő 

fellebbezett nemperes ügy 
Fpkh. felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői igény és kifogás 
Fpkhf. felszámolási nepiperes ügyben fellebbezett vitatott hitelezői igény és kifogás 
Cspkf. fellebbezett csődeljárási nemperes ügy
Apkf. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján indult 

fellebbezett ügy
Apkhf. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján indult 

ügyben fellebbezett kifogás 
Vpkf. fellebbezett vagyonrendezési nemperes ügy 
Vpkhf. vagyonrendezési nemperes ügyben fellebbezett kifogás 
Tpkf. jogutód nélkül megszűnt gazdálkodószervezet javára bejegyzett jog vagy tény 

törlésével összefüggő fellebbezett nemperes ügy
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Rpk. -  reorganizációs ügy
Rpkf. -  fellebbezett reorganizációs ügy
Rpkh. -  reorganizációs ügyben benyújtott kifogás
Rpkhf. -  reorganizációs ügyben benyújtott, fellebbezett kifogás

. 4. Ügykiosztási rend

Jogosultság
Az ügy kiosztására, átosztására a kollégiumvezetőjogosult, akit távollétében a 
kollégiumvezető-helyettes helyettesít. A kollégiumvezetőt és a kollégiumvezető-helyettest -  
akadályoztatása esetén, kizárólag az ügykiosztásban -  az elnök, akadályoztatása esetén az 
elnökhelyettes helyettesíti.

Az ügy tárgya, az ügy résztvevői, valamint a kiosztásra jogosult személy közötti 
összeférhetetlenség esetén a kollégiumvezető köteles az ítélőtábla elnökét tájékoztatni, aki 
ebben az esetben az ügy kiosztására kizárólagosan jogosult.

Az ügykiosztás általános rendje
Az ügy kiosztásának alapja minden ügycsoportban az érkezés sorrendje.
Az ügyek elosztására jogosult vezető a kiosztás (szignálás) során a tanács referádájaként 
megjelölt ügycsoportot veszi figyelembe. Több tanács referádájában feltüntetett 
ügycsoporthoz tartozó ügyek esetén az érkezés sorrendjében -  az emelkedő tanács-számoknak 
megfelelően -  történik a szignálás.
Az elektronikus eljárás alá tartozó ügyekben a tanács referádájaként megjelölt ügycsoport 
szerint, az érkezési sorrend elve érvényesül.
Az 1952. III. törvény (régi Pp.) 386/A. §-a értelmében kiemelt jelentőségű perekben a 
tanácsok az ügy elosztási rend ügycsoport beosztásának megfelelően az érkezés sorrendjében 
járnak el.

5. Ügybeosztási rend

A Polgári Kollégium tanácsai a Pp-ben és külön törvényben meghatározott, a Fővárosi 
ítélőtábla hatáskörébe és illetékességébe tartozó, meghatározott ügycsoportba sorolt (iktatott) 
polgári, illetve gazdasági ügyekben járnak el.
Valamennyi tanács egyaránt eljár az 1952. III. törvény (régi Pp.). XXVI, és XXVI/A. Fejezete 
szerinti perekben.

Az ítélőtábla jár el fellebbezés folytán a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó peres és 
nemperes eljárásokban, továbbá dönt az eljárásjogi törvények által hatáskörébe utalt egyéb 
kérdésekben (kijelölés, az eljárás elhúzódása miatti kifogás, stb.), valamint egyéb, törvény 
alapján a hatáskörébe tartozó ügyekben (a területi választási bizottság határozatának bírósági 
felülvizsgálata stb.). Az egyes tanácsok összetételét és referádáját részletező 1. számú 
melléklet sorolja fel a tárgyalt ügycsoporton belüli per-és ügytárgyakat.

Az elnök, az elnökhelyettes, a kollégiumvezető és a kollégiumvezető-helyettes az Országos 
Bírósági Hivatal elnökének a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatáról szóló 6/2015. 
(XI. 30.) OBH utasítás 102. §-a szerint meghatározott számú tárgyalási napra vonatkozó 
ítélkezési tevékenységét tanácselnökként, illetve tagként teljesíti az ügyelosztási rend 1. 
számú melléklete szerinti tanácsban.
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A kiosztásra jogosult az ügy intézésére másik tanácsot jelölhet ki:
a) perjogi helyzethez képest:

j sorón kívüli ügyben,
- a bíró kizártsága miatt,
- az egyesítés, illetve együttes elbírálás végett;

b) egyenletes munkateher biztosítása végett:
- a tanácsok eltérő létszáma miatt,
- az ügyhátralék feldolgozása végett,
- az ügy munkaigényessége, teijedelme miatt,
- az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése ezt indokolja;

c) egyéb körülményhez képest:
- törvénykezési szünet tartamára tekintettel,
- 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 előzményi eljárással szoros összefüggés miatt.

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

6. Eltérés az ügykiosztás általános rendjétől

Az ügyek átosztására csak kivételesen, a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén 
kerülhet sor. Ilyen esetben az ügy kiosztása ezen ügyelosztási rendben foglalt általános 
szabályok szerint történik.

7. Az ügykiosztás, átosztás rendje

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. 
Akijelölés módosításáról (az ügy átosztásáról) az érintett tanácselnököt nyomban tájékoztatni 
kell.

Az átosztás esetei:

- az eljárási jogszabályokban rögzített kizárási okok miatt,
- az ügyelosztási rend érvényesülése érdekében,
- szervezeti változásra tekintettel,
- az előzményi eljárással szoros összefüggés miatt,
- a tanácsok leterheltségének kiegyenlítése céljából.

8. Helyettesítési rend

A bírák helyettesítési rendje akadályoztatás esetén a következő:
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A tanácsot akadályoztatása esetén az ügyelosztási rendben meghatározott ügytípust intéző 
másik tanács helyettesíti.

A tanácselnök vagy a bíró tartós (harminc napot meghaladó) akadályoztatása esetén -■ a 
kollégiumvezető, kollégiumvezető-helyettes javaslatára -  az ítélőtábla elnöke dönt a helyettes 
tanácselnök, bíró személyéről, ebben az esetben a helyettesítésre kijelölt bírót az ügyelosztási 
rendbe fel kell tüntetni.
A tanács elnökének akadályoztatása esetén a bíróság elnöke a Szervezeti és Működési 
Szabályzat szerint jelöl ki tanácselnöki feladatok ellátására bírót.
A tanács bármely tagjának akadályoztatása esetén a helyettesítés a helyettesítési rend szerint 
történik. A helyettesítési beosztás havonta előre -  a szabadságok figyelembevételével -  név 
szerint jelöli meg a helyettesítő bírókat.
A helyettesítési rend értelmében minden tárgyalási napon két helyettesítésre kijelölt bíró a 
Fekete Sas utcai épületben tartózkodik: I. megjelöléssel az elsődlegesen, illetve II. 
megjelöléssel a másodsorban helyettesítő bíró.
A kedd és csütörtöki tárgyalási napokon helyettesítő bírók a szerda, pénteki tárgyalási 
napokon tárgyaló tanácsokba beosztott bírók közül kerülnek kijelölésre. Keddi, csütörtöki 
napokon délelőttre beoszthatok a kedden és csütörtökön délután tárgyaló bírók. A keddi, 
csütörtöki napokon délutánra beoszthatok a kedden és csütörtökön délelőtt tárgyaló bírók is.
A szerda és pénteki tárgyalási napokon a helyettesítő bírók a kedd, csütörtöki tárgyalási 
napokon tárgyaló tanácsokba beosztott bírók közül kerülnek kijelölésre.
A helyettes lehet a Fővárosi ítélőtáblára kirendelt, a Polgári Kollégium valamely tanácsába 
beosztott bíró is.

Az elnök, az elnökhelyettes, a kollégiumvezető és a kollégiumvezető-helyettes az 
akadályoztatás, illetve rendkívüli szabadság, betegség, stb. miatt kieső bíró, tanácselnök 
helyetteseként is ítélkezhet, melyet a tárgyalási kötelezettség körében figyelembe kell venni.

IV. 
A Büntető Kollégium 

2021. évi ügyelosztási rendje

1. Az ügy elosztási rend elkészítése

Az ügyelosztási rendet:
- előkészítette:

- véleményezte:

- jóváhagyta és meghatározta:
- közzététel időpontja:

Az ügyelosztási rendet:
- előkészítette:

- véleményezte:

- jóváhagyta és meghatározta:
- közzététel időpontja:

Dr. Újvári Ákos 
kollégiumvezető
a Büntető Kollégium 2020. december 9. napján 
a Bírói Tanács 2020. december 11. napján 
dr. Ribai Csilla elnök 2020. december 15. napján
2020. december 15. napja

Dr. Újvári Ákos 
kollégiumvezető
a Büntető Kollégium 2021. április 16. napján 
a Bírói Tanács 2021. április 20. napján 
dr. Ribai Csilla elnök 2021. április 22. napján
2021. április 22. napja
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2. A Büntető Kollégium szervezete

Büntető Kollégium kollégiumvezetője:
Dr. Újvári Ákos
Büntető Kollégium kollégiumvezető-helyettese:
Dr. Fülöp Ágnes Katalin 
Kollégiumvezetői iroda:
Budapest II., Fekete Sas utca 3.1/1.02.

A tanács heti rendszerességgel, legalább heti 2 tárgyalási napon ítélkezik (beleértve a 
tanácsülések napját).

3. A kollégiumnál intézett ügycsoportok

Az l.Bf., 2.Bf., 3.Bf., 4.Bf., 5.Bf. és lő.Bf. tanács esetében 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, beleértve a gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmények miatti 
eljárásokat, az 1998. évi XIX. törvény (korábbi Be.) szerinti kiemelt jelentőségű ügy, minden 
ügycsoportba tartozó ügy, míg a ó.Kbf. tanács esetében a katonai tanács által első fokon 
elbírált, katonai büntetőeljárásra tartozó ügy.

Civil büntető ügyszak:

• Bf. fellebbezett büntetőügy
• Fkf. fiatalkorú fellebbezett büntetőügye
• Beüf. fellebbezett büntető nemperes ügy
• Bkk. bíróság kijelölése
• Bpi. perújítási indítvány
• Bt. a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati indítvány
• Bel. egy éven túli letartóztatás miatt felterjesztett ügy
• Rf. bírósági mentesítés iránti fellebbezett ügy
• Irf. idegenrendészeti fellebbezett ügy
• Bsf. semmisségi ügy
• Ntf. népfelkelési ügy
• Bhar. harmadfokú büntetőügy
• Fkhar. fiatalkorú harmadfokú büntetőügye
• Bkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt
• Hkf. hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés

Katonai büntető ügyszak:

Kbf. fellebbezett katonai büntetőügy
Kbkf. fellebbezett katonai büntető nemperes ügy
Kbki. bírósági kijelölése
Kpi. perújítási indítvány
KbfV. felülvizsgálati ügy
Kel. egy éven túli letartóztatás miatt felterjesztett ügy



Krf. mentesítés iránti fellebbezett katonai ügy 
Kbvf. fellebbezett katonai büntetés-végrehajtási ügy
Kstf. az 1945. és 1963. közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 
1990. évi XXVI. törvénnyel kapcsolatos fellebbezett ügy
Kbsf. az 1963. és 1989. között elkövetett egyes állam és közrend elleni 
bűncselekmény miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. 
törvénnyel kapcsolatos fellebbezett ügy
Kntf. az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi 
XXXVI. törvénnyel kapcsolatos fellebbezett ügy
Klsf. az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő 
elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénnyel 
kapcsolatos fellebbezett ügy

Kbfef. fenyítést kiszabó határozat, vagy parancs bírósági felülvizsgálatának 
fellebbezett ügye
Kbeüf. fellebbezett egyéb katonai büntető (vegyes) ügy 
Kkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt

4. Ügykiosztási rend 

Jogosultság
Ügy kiosztására, átosztására a Büntető Kollégium vezetője jogosult.
A kollégiumvezetőt akadályoztatása esetén a kollégiumvezető-helyettes - mindkettőjük 
akadályoztatása esetén, kizárólag ügykiosztásban -  a kollégiumvezetővel történt egyeztetést 
követően az elnök által esetenként kijelölt tanácselnök helyettesíti.

Az ügy tárgya, az ügy résztvevői, valamint a kiosztásra jogosult személy közötti 
összeférhetetlenség esetén a kollégiumvezető köteles az ítélőtábla elnökét tájékoztatni, aki 
ebben az esetben az ügy kiosztására kizárólagosan jogosult.

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.

5. 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 gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmények 
miatt indult ügyben, az 1998. évi XIX. törvény (korábbi Be.) szerinti kiemelt jelentőségű 
ügyben.
Kizárólag a 6. sorszámú fellebbviteli tanács jár el másodfokon a katonai tanács által első 
fokon elbírált, katonai büntetőeljárásra tartozó ügybén.
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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A kiosztásra jogosult az ügy intézésére másik tanácsot jelölhet ki:
a) az ügy tárgyához képest:

rendszerint a 4.Bf. és az 5.Bf. tanács jár el
- ha a büntetőeljárás nemzetközi jogi elemet tartalmaz, valamint rendszerint; 
az 5.Bf. és a ló.Bf. tanács jár el
- ha az ügyben közlekedési bűncselekmény miatt volt vádemelés;

b) perjogi helyzethez képest:
- soron kívüli ügyben,
- a bíró kizárása, kizártsága miatt,
- az egyesítés, illetve együttes elbírálás végett;

c) 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;

d) 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 szintén indoka az ügykiosztás általános rendjétől való 
eltérésnek.

Az ügyek átosztására csak kivételesen, a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén 
kerülhet sor. Ilyen esetben az ügy kiosztása ezen ügyelosztási rendben foglalt általános 
szabályok szerint történik.

7. Az ügy kiosztása és az átosztás rendje

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.

Az átosztás esetei:

- a bíró kizárása, kizártsága miatt,
- az egyesítés, illetve együttes elbírálás végett;
egyenletes munkateher és a munkateher egyenletes biztosítása érdekében:
- 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,

6. Eltérés az ügykiosztás általános rendjétől
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- 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.

8. Helyettesítési rend

A tanácsok helyettesítési rendje akadályoztatás -  így különösen tartós távoliét, 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
- a 16.Bf. tanácsot a 3.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 tanács akadályoztatott tagját a tanács másik tagja, annak akadályoztatása esetén a 
tanácsszámozás szerint soron következő tanács egyik tagja helyettesíti, az egyéni munkateher 
figyelembevételével.

Eltérés a helyettesítés rendjétől:
- peqogi korlát miatt,
- az akadályoztatás elhúzódása miatt,
- egyidejűleg több tanács akadályoztatottsága miatt,
- aránytalan munkateher megoszlás elkerülése végett.
A helyettesítés rendje alól - a katonai ügyek vonatkozásában - kivett a ő.Kbf.tanács.
A ó.Kbf. tanácsot akadályoztatása esetén -  a nem katonai ügyek vonatkozásában - 4.Bf. 
tanács helyettesíti.
A ó.Kbf. tanács helyettesítést akkor lát el, ha egyidejűleg több Bf. tanács akadályoztatott.

9. Az ügyelosztási rend módosítása

Az ügyelosztási rendet módosítani kell, ha törvényi (Bszi.) szabályozása, vagy a törvényben 
meghatározott tartalma megváltozik, vagy az Országos Bírósági Hivatal elnökének a 
bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatáról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 119. 
§-a szerinti körülmények fennállnak.

9



A Munkaügyi Kollégium
2021. évi ügyelosztási rendje

1. Az ügyelosztási rend elkészítése

Az ügyelosztási rendet:
- előkészítette: Dr. Bicskei Ildikó

kollégiumvezető
- véleményezte: a Munkaügyi Kollégium 2020. december 15. napján

a Bírói Tanács 2020. december 11. napján
- jóváhagyta és meghatározta: dr. Ribai Csilla elnök 2020. december 15.
- közzététel időpontja: ‘ 2020. december 15. napján

V.

2. A Munkaügyi Kollégium szervezete

Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetője:
Dr. Bicskei Ildikó 
Kollégiumvezetői iroda:
Budapest II., Fekete Sas utca 3.

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

3. A kollégiumban intézett ügycsoportok

A kollégium keretében munkaügyi ügyszakba tartozó munkaügyi ügycsoportok [Büsz. 29. §
d) pont] közül

1. Mf. fellebbezett munkaügyi peres ügy,
2. Mkf. fellebbezett munkaügyi nemperes ügy,
3. Mkk. bíróság kijelölése,
4. Mkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt,

4. Ügykiosztási rend

Jogosultság
Az ügy kiosztására, átosztására a kollégiumvezető jogosult, akit távollétében a Fővárosi 
ítélőtábla elnökhelyettese helyettesít. Akadályoztatásuk esetén, kizárólag az ügykiosztásban -  
a kollégiumvezetővel történt egyeztetést követően az elnök által esetenként kijelölt 
tanácselnök helyettesít.
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Az ügy tárgya, az ügy résztvevői, valamint a kiosztásra jogosult személy közötti 
összeférhetetlenség esetén a kollégiumvezető köteles az ítélőtábla elnökét tájékoztatni, aki 
ebben az esetben az ügy kiosztására kizárólagosan jogosult.

Az ügykiosztás általános rendje
Az ügy kiosztásának az alapja az érkezés sorrendje. Az érkezés sorrendjében -  az emelkedő 
tanács számoknak megfelelően -  történik a szignálás.

5. Eltérés az ügy elosztás általános rendjétől

A kiosztásra jogosult az ügy intézésére másik tanácsot jelölhet ki:

a) Peijogi helyzethez képest
Meghatározott törvényi határidőn belül intézendő ügy 
Soronkívüli ügyintézéssel érintettség 
Egyesítés, együttes elbírálás végett 
Bíró kizárása miatt

b) Egyenletes munkateher biztosítása végett
Ügyhátralék feldolgozása miatt
Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt
Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében

c) Egyéb körülményekhez képest
ítélkezési szünet tartama alatt vagy miatt
Bíró távolléte miatt -  figyelemmel az ügy jellegére
Bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt
Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt
Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt
Több szempont együttes fennállása

Több szempont együttes fennállása szintén indoka az ügy kiosztás általános rendjétől való 
eltérésnek.

Az ügyek átosztására csak kivételesen, a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén 
kerülhet sor. Ilyen esetben az ügy kiosztása ezen ügyelosztási rendben foglalt általános 
szabályok szerint történik.

6. Az ügykiosztás, átosztás rendje

A kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot az esetleges előzményi iratokkal felszerelve 
a lajstromba történő bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon az 
irodavezető bemutatja az ügyelosztásra jogosult vezetőnek. 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.
Az átosztás esetei:
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az eljárási jogszabályokban rögzített kizárási okok miatt, 
az ügyelosztási rend érvényesülése érdekében,

- szervezeti változásra tekintettel,
- ' az előzményi eljárással szoros összefüggés miatt,

a tanácsok leterheltségének kiegyenlítése céljából.

7. Helyettesítési rend

A tanácsok helyettesítési rendje akadályoztatás -  így különösen tartós távoliét, betegség -  
esetén a következő:

Az l.Mf. tanácsot a 2.Mf. tanács, a 2.MF. tanácsot áz l.Mf. tanács helyettesíti.

A tanácselnök vagy a bíró tartós (harminc napot meghaladó) akadályoztatása esetén -  a 
kollégiumvezető javaslatára -  az ítélőtábla elnöke dönt a helyettes tanácselnök, bíró 
személyéről, ebben az esetben a helyettesítésre kijelölt bírót az ügy elosztási rendben fel kell 
tüntetni.

A tanács elnökének akadályoztatása esetén az ítélőtábla elnöke a Szervezeti és Működési 
Szabályzat szerint jelöl ki a tanácselnöki feladatok ellátására bírót.

A tanács tagjának akadályoztatása esetén a helyettesítés a helyettesítési rend szerint történik. 
A helyettesítési beosztást havonta előre -  a szabadságok figyelembevételével -  név szerint 
jelöli meg a helyettesítő bírókat. A helyettes lehet a Fővárosi ítélőtáblára kirendelt a 
Munkaügyi Kollégium valamely tanácsába beosztott bíró is. A kollégiumvezető az 
akadályoztatás miatt kieső bíró, tanácselnök helyetteseként is ítélkezhet, melyet a tárgyalási 
kötelezettség körében figyelembe kell venni.

Budapest, 2021. május 12.

dr. Ribai Csilla
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A beosztott és kirendelt bírák által intézett ügyek 
A melléklet időbeli hatálya : 2021. január 1-tól - december 31-ig

1. számú melléklet a Polgári Kollégium ügyelosztási rendjéhez

Tanács
szám Név

Kirendelés az ítélőtáblához
Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam

Véghné dr. Szabó 
Zsuzsanna
tanácselnök

Dr. Ribai Csilla
elnök, tanácselnök

Öröklési perek; vegyes kötelmi perek, melyek 
közül elsősorban ajándékozási szerződéssel, 

ajándék visszakövetelésével, tartási, életjáradéki 
szerződéssel kapcsolatos perek; szerződésen 

kívüli kártérítési perek, különösen a

l.Pf.

Egriné dr. Salamon 
Emma

elnökhelyettes,
tanácselnök

közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése 
iránti perek, az új Ptk. szerint: a közhatalom 
gyakorlásával okozott kár megtérítése iránti 

perek, valamint az 1952. évi III. törvény (régi 
Pp.) 2. § (3) bekezdésén alapuló kártérítési 

perek, továbbá kártalanítási perek; személyhez

Dr. Kovács Helga 
Mariann

bíró

fiíződö jogok megsértése miatti perek, az új Ptk.
szerint: személyiségi jogi perek, sajtó

helyreigazítás iránti perek; közérdekből indított 
perek, társult perek; eljárás elhúzódása miatti 
kifogás; eljáró bíróság kijelölése; a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

Dr. Tóth Gabriella 
Terézia

bíró

Fővárosi
Törvényszék

2021.január 1- 
től 2021. 

december 31 -
ig

alapján indult ügyek a civil szervezetekkel és 
azok nyilvántartásával kapcsolatos peres és 

nemperes ügyek

Dr. Kovaliczky Ágota
bíró

Dr. Hercsik Zita
tanácselnök Sajtó-helyreigazítás iránti perek ; személyhez 

fűződő jogok megsértése miatti polgári jogi 
igényekkel kapcsolatos egyéb perek, az új Ptk. 
szerint: személyiségi jogi perek; szerzői jogi 
perek; adatvédelemmel kapcsolatos perek; 

közérdekből indított perek, társult perek; eljárás 
elhúzódása miatti kifogás; eljáró bíróság 

kijelölése; a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény alapján indult ügyek, 

közigazgatási (bírói, ügyészségi) jogkörben 
okozott károk megtérítése iránti perek, az új Ptk. 

szerint: közhatalom gyakorlásával okozott kár 
megtérítése iránti perek

2.Pf.

Dr. Virág Csaba
tanácselnök

Dr. Kovács Éva
bíró

Dr. Fintha Nagy Péter
bíró

Fővárosi
Törvényszék

2021.január 1. 
-2021. 

december 31.



Dr. Pestovics Ilona
tanácselnök,

kollégiumvezető

3.Pf.

Dr. Darákné dr. Nagy 
Szilvia 

megbízott tanácselnök 
2021. január 1-től 2021. 

december 31-ig

Vegyes kötelmi perek, amelyek közül elsősorban 
adásvételi, vállalkozási, építési, tervezési és 

támogatási szerződésekből eredő jogviták; hibás 
teljesítéssel kapcsolatos perekjrdologi jog i perek; 
végrehajtási peres és nemperes ügyek; fizetési (az 
európai is)meghagyásos és letéti ügyek; eljárás 

elhúzódása miatti kifogás; eljáró bíróság 
kijelölése; bank és hitelügyletekből származó 
jogviszonnyal kapcsolatos peres és nemperes 

ügyek, társult perek.
Takácsné dr. Kiikáló 

Judit
bíró

Dr. Benedek Szabolcs
bíró

2021. május 1. napjától

Dr. Sági Zsuzsanna
bíró

Budapest
Környéki

Törvényszék

2021.január 1. 
-2021. 

december 31-
ig

Dr. Németh László
tanácselnök

Vegyes kötelmi perek, melyek közül elsősorban a 
kölcsönszerződéssel és biztosítékaival 

összefüggő, továbbá a bérleti, szállítási és 
mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel, 
biztosítási, megbízási szerződéssel, továbbá a 

támogatási szerződéssel kapcsolatos perek, 
valamint a szerződésen kívül okozott károk

4.Pf.

Dr. Merőtey Anikó
bíró

megtérítése iránt folyó perek, különösen a 
biztosítási jogviszonyból keletkezett kártérítési 

perek; a  tisztességtelen szerződési feltételek 
érvénytelensége tárgyában indított perek; 

közérdekből indított perek; társult perek; a 
törvényszék által nyilvántartásba vett, cégnek 

nem minősülő szervezetekkel kapcsolatos perek;



Dr. Molnár Ágnes
b író

tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos 
perek;fizetési (európai is) meghagyásos eljárás; 
civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos 
peres ügyek; az alapítványi iiemperes ügyek; 

általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele, 
nyilvántartásával kapcsolatos ügyek; eljárás 

elhúzódása miatti kifogás; eljáró bíróság 
kijelölése; bank és hitelügyletekből származó 
jogviszonnyal kapcsolatos peres és nemperes 

ügyek

5.Pf.

Dr. Czukorné dr. 
Farsang Judit

t a n á c s e ln ö k  2 0 2 1 . 

február 28-ig

Szerződésen kívüli kártérítési perek, különösen a 
közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése 

iránti perek, az új Ptk. szerint: közhatalom 
gyakorlásával okozott kár megtérítése iránti 

perek, valamint az 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 
2. § (3) bekezdésén alapuló kártérítési perek, 
továbbá kártalanítási perek; vegyes kötelmi 
perek, amelyek közül elsősorban az ingatlan 

átruházásával, a lakás- és helyiségek bérletével 
összefüggő, bank- és hitelügyletekből, valamint 

értékpapírból származó jogviszonnyal 
kapcsolatos perek; a tisztességtelen szerződési 
feltételek érvénytelensége tárgyában indított 

perek; tisztességtelen piaci magatartással 
kapcsolatos perek; önkormányzatok vagyonjogi 

viszonyaival kapcsolatos perek; közérdekből 
indított perek; társult perek; a törvényszék által 

nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő 
szervezetekkel kapcsolatos perek; eljárás 
elhúzódása miatti kifogás; eljáró bíróság 

kijelölése; bank és hitelügyletekből származó 
jogviszonnyal kapcsolatos peres és nemperes 

ügyek

Dr. Matosek Fdina 
b ír ó  2 0 2 1 . 

április 30-ig

Dr. Benedek Szabolcs
b író

2021. április 30-ig

6.Pf.

Világhyné dr. Böcskei 
Terézia

tanácselnök

Vegyes kötelmi perek, amelyek közül elsősorban 
az adásvételi és kölcsönszerződéssel, valamint 

biztosítékaival, továbbá a biztosítási és megbízási 
jogviszonnyal kapcsolatos perek; a 
tisztességtelen szerződési feltételek 

érvénytelensége tárgyában indított perek; a 
szerződésen kívüli kártérítési perek, amelyek 

közül elsősorban az élet, testi épség sérelmével 
összefüggő, valamint a vadkárral kapcsolatos 
jogviták, továbbá a közigazgatási jogkörben 

okozott károk megtérítése iránti perek, az új Ptk. 
szerint: közhatalom gyakorlásával okozott kár 

megtérítése iránti perek és az 1952. évi III. 
törvénv íróéi Pn.1 2. 8 Í3) bekezdése szerinti

Dr. Csóka István
b író



Dr. Lente Sándor
b író

kártérítési perek, kártalanítási perek; 
tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos 

perek; társult perek;a törvényszék által 
nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő 

szervezetekkel kapcsolatos perek, civil 
szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos ügyek; 
eljárás elhúzódásamiatti kifogás; eljáró bíróság 

kijelölése; bank és hitelügyletekből származó 
jogviszonnyal kapcsolatos peres és nemperes 

ügyek, kivéve tőzsde és értékpapír jogviszonnyal 
kapcsolatos perek

7 .P f.

Dr. Sághy Mária 
ta n á c s e ln ö k  

2021. augusztus 22-ig

Kártérítési perek, különös tekintettel az orvosi 
kártérítési perek; személyhez fűződő jogok 
megsértése miatti perek, az új Ptk szerint: 

személyiségi jogi perek;tárSult perek;dologi jogi 
perek, a házastársi közös vagyon megosztása 

iránti, valamint az élettársak vagyoni 
viszonyaival összefüggő perek; végrehajtási 

ügyek; eljárás elhúzódása miatti kifogás; eljáró 
bíróság kijelölése; vegyes kötelmi perek, 

különösen a bank és hitelügyletekből származó 
jogviszonnyal kapcsolatos peres és nemperes 

ügyek

Dr. Ribai Csilla
e ln ö k , ta n á c s e ln ö k

Dr. Csordás Csilla
b író

Dr. Kincses Attila
b író

2021. április 16-tól 
2021. december 31-ig 
megbízott tanácselnök

Dr. Istenes Attila
b író

Dr. Lesenyei Terézia
ta n á c s e ln ö k



Dr. Mózsik Tímea
bíró

Iparjogvédelmi ügyek, az új Ptk. szerint: szerzői 
jogi és iparjogvédelmi perek; szerzői és 

szomszédos jogi perek; személyiségi jogi és 
adatvédelemmel kapcsolatos perek; közérdekből 
indított perek; társult perek; tisztességtelen piaci 
magatartással kapcsolatos perek; kötelmi perek, 

különös tekintettel a bérleti és használati 
jogviszonnyal kapcsolatos perekre, szerződésen

8.Pf.

Dr. Pullai Ágnes
bíró

kívül okozott károk megtérítése iránti perek, 
köztük a közigazgatási jogkörben okozott károk 

megtérítése iránti perek, az új Ptk. szerint: 
közhatalom gyakorlásával okozott kár 

megtérítése iránti perek, a kártalanítási perek; 
civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos 

ügyek, kivéve az alapítványi ügyek; eljárás 
elhúzódása miatti kifogás; eljáró bíróság 

kijelölése; a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény alapján indult ügyek

Dr. Karászi Margarita
bíró

Fővárosi
Törvényszék

2021. 05. 01. - 
2021.12.31.

%

Dr. Hőbl Katalin
tanácselnök

Dr. Ribai Csilla
elnök, tanácselnök

Szerződésen kívüli kártérítési perek, különösen a 
közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése 

iránti perek, az új Ptk. szerint: közhatalom 
gyakorlásával okozott kár megtérítése iránti 

perek, valamint az 1952. évi III. törvény (régi 
Pp.) 2. § (3) bekezdésén alapuló kártérítési

9.Pf.

Egriné dr. Salamon 
Emma

elnökhelyettes,
tanácselnök

perek,közérdekből indított perek, társult perek; 
továbbá a  kártalanítási perek; vegyes kötelmi 

perek, közülük elsősorban az ingatlan 
átruházásával és a szerződéses biztosítékokkal 
• kapcsolatos jogviták, az állami támogatások 

visszakövetelésével kapcsolatos, a 
sportfinanszírozással összefüggő, valamint az

Dr. Gyuris Judit Éva
bíró

2021. május 11. napjáig

egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
finanszírozási szerződésből eredő perek, a 

biztosítási jogviszonnyal összefüggő perek, a 
bank- és hitelügyletekből, valamint értékpapírból 

származó jogviszonnyal kapcsolatos perek; a 
tisztességtelen szerződési feltételek 

érvénytelensége tárgyában indított perek;



Dr. Szentpáli Judit bíró Fővárosi
Törvényszék

2021. május 
12-től 2021. 

december 31. 
napjáig

önkormányzatok vagyonjogi viszonyaival 
kapcsolatos perek; eljárás elhúzódása miatti 

kifogás; eljáró bíróság kijelölése

Dr. Szabó Csilla
bíró

Dr. Lukács Zsuzsanna 
tanácselnök

2021. szeptember 22. 
napjáig

Házastársi, élettársi közös vagyon megosztása

17.Pf.

Dr. Gyuris Judit Éva
2021. május 12. napjától 
megbízott tanácselnök

iránti perek, valamint a házastársak, élettársak 
vagyoni viszonyaival összefüggő perek; vegyes 

kötelmi perek, amelyek közül elsősorban 
ajándékozási szerződéssel, ajándék 

visszakövetelésével, tartási, életjáradéki 
szerződéssel kapcsolatos perek; öröklési perek; 

szerződésen kívüli kártérítési perek, különösen a 
közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése 

iránt perek, az új Ptk. szerint: közhatalom 
gyakorlásával okozott kár megtérítése iránti

Egriné dr. Salamon 
- Emma

elnökhelyettes,
tanácselnök

perek, valamint az 1952. évi III. törvény (régi 
Pp.) 2. § (3) bekezdésén alapuló kártérítési 

perek, továbbá kártalanítási perek; dologi jogi 
perek, eljárás elhúzódása miatti kifogás; eljáró 
bíróság kijelölése; a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény alapján indult ügyek, 
a civil szervezetekkel és azok nyilvántartásával 

kapcsolatos peres és nemperes ügyek,

Dr. Kollár Zoltán
bíró

személyhez fűződő jogok megsértése miatti 
perek, az új Ptk. szerint: személyiségi jogi perek

Dr. Örkényi László
bíró



lO.Gf.

Dr. Kurucz Zsuzsánna
tanácselnök

Az 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 23. § (1) 
bekezdés e) pontja, a g) pontjából a cégnév 

használatával kapcsolatos perek, h) és k) pontja 
szerinti perek; jogi személyekkel kapcsolatos 
perek, az új Ptk. alapján: a cégek személyiségi 

jogának megsértésével kapcsolatos perek közül a 
cégnév használatával kapcsolatos perek; az 

értékpapírral kapcsolatos jogviszonyból 
származó perek és a tisztességtelen szerződési 
feltételek érvénytelensége tárgyában indított 

perek; társult perek,a tisztességtelen piaci 
magatartással kapcsolatos perek, valamint a 
privatizációs perek; vegyes kötelmi perek, 
különösen vállalkozási, lízing, franchise, 

faktorálási, továbbá a nemzetközi árufuvarozási, 
szállítmányozási szerződéssel kapcsolatos perek; 

a munkavállalói résztulajdonosi programmal 
kapcsolatos perek; dologi jogi perek; -jogi 

személyek- tagjainak, vezető tisztségviselőinek 
felelősségével kapcsolatos perek; cég- és 

változásbejegyzéssel (ideértve az elektronikus 
cégbejegyzéssel), cég törvényességi felügyelettel, 
hivatalbóli törléssel, vagyonrendezési eljárással 
és végelszámolási kifogással kapcsolatos ügyek;

műsorszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos 
perek; eljárás elhúzódása miatti kifogás; eljáró 

bíróság kijelölése; bank és hitelügyletekből 
származó jogviszonnyal kapcsolatos peres és 

nemperes ügyek

Dr. Felker László
b ír ó

Dr. Matosek Fdina bíró 
2021. május 1. napjától

Levek Istvánná dr.
b író

ll.G f.

Dr. Volein Anna
tanácselnök

Felszámolással kapcsolatos perek; felszámolási-, 
csőd-, vagyonrendezési és adósságrendezési 

ügyek; civil szervezetek felszámolásával 
kapcsolatos ügyek; korlátolt dologi jogi perek; 
társult perek;eljárás elhúzódása miatti kifogás; 
eljáró bíróság kijelölése; a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján indult 

ügyek, reorganizációs ügy, reorganizációs 
ügyben benyújtott kifogás

Dr. Kovács Mária
tanácselnök

Dr. Bleier Judit
b író



Dr. Hunyady Mariann
tanácselnök Felszámolással kapcsolatos perek; korlátolt 

dologi jogi perek; társult perek; felszámolási-,

12.Gf. Dr. Czifra Veronika
bíró

csőd-, vagyonrendezési és adósságrendezési 
ügyek; civil szervezetek felszámolásával 

kapcsolatos ügyek; eljárás elhúzódása miatti 
kifogás; eljáró bíróság kijelölése; a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

Dr. Horváth Andrea
bíró

alapján indult ügyek, reorganizációs ügy, 
reorganizációs ügyben benyújtott kifogás

Dr. Koday Zsuzsanna
tanácselnök

Dr. Pusztai Anita
2020. december 10-ről 
megbízott tanácselnök

A z 1952. évi III. tö rv én y  (régi P p .)  23 . § (1) b e k e zd é s  e) pontja , 
a g) pon tjábó l a  cégnév  használatával k a p cso la to s  p erek , h ) és 

k) p on tja  szerin ti perek ; jo g i szem élyekkel k ap cso la to s  perek , 
az  új Ptk. alap ján: a  jo g i szem élyek  szem élyiségi jo g án a k  

m egsértésével k ap cso la to s  perek ; az  értékpap írra l k a p cso la to s  

jo g v iszo n y b ó l szárm azó  perek  és a tisz te sség te len  szerződési 
felté te lek  é rvény te lensége  tárgyában  indított p e rek ;tá rsu lt  perek ; 

dologi jo g i perek ; vegyes kötelm i, k ü lönösen  a b izto sítás i 

jogv iszo n y b ó l szárm azó  perek , k ö lcsö n sze rző d ésse l és 
b iztosítékaival k ap cso la to s  p e rek ; cég - é s  vá lto zásb e jeg y zésse l 

(ideértve  az  e lek tron ikus cég b ejeg y zésse l), c é g  tö rv én y esség i 
felügyelette l, h ivatalbó li törléssel és vége lszám olási k ifogással

13.Gf.

Egriné dr. Salamon 
Emma

elnökhelyettes,
tanácselnök

Dr. Lupóczné dr. 
Krammer Edit

bíró

Fővárosi
Törvényszék

2021.január 1- 
től 2021. 

december 31- 
ig

ö sszefüggő  ügyek ; a  civil szerveze tekkel k a p cso la to s  ügyek; 
e ljá rás e lh ú zó d ása  m iatti k ifogás; e ljáró  b író ság  k ije lö lé se ; bank 

és  h ite lügyletekből szárm azó  jo g v iszo n n y a l k a p cso la to s  p e res  és 

nem peres ügyek , a k o nszern joggal, szö v e tk eze tek , 
e rdőb irtokosság i társu la tok , v ízg azd á lk o d ási társu la to k  jo g v itá i; 

jo g i szem ély ek  ta g ja in a k -  v e zezö  tisz tség v ise lő in ek  

fele lősségével k ap cso la to s  perek

Dr. Gráner Zsófia
bíró

Fővárosi
Törvényszék

2021.január 1- 
től 2021. 

december 31-
ig

Dr. Sándor Ottó
tanácselnök

Az 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 23. § (1) 
bekezdés h) és k) pontja szerinti perek; az 
értékpapírral kapcsolatos jogviszonyból 

származó perek, a tisztességtelen szerződési 
feltételek érvénytelensége tárgyában indított 

perek, a tisztességtelen piaci magatartással 
kapcsolatos, valamint a privatizációs 

perek;dologi jogi perek, társult per; vegyes 
kötelmi perek, különösen vállalkozási, 

nemzetközi árufuvarozással és szállítmányozással 
kapcsolatos, lízing, franchise, faktorálási, 
továbbá a műsorszolgáltatási szerződéssel 

kapcsolatos perek; a munkavállalói 
résztulajdonosi programmal kapcsolatos perek; 

jog i személyek tagjainak, vezető

14.Gf. Dr. Balsai Csaba
bíró

Dr. Vasady Lóránt
bíró

Fővárosi
Törvényszék

2021.január 1. 
-2021. 

december 31 -
ig

tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos 
perek; eljárás elhúzódása miatti kifogás; eljáró 

bíróság kijelölése; bank és hitelügyletekből 
származó jogviszonnyal kapcsolatos peres és 

nemperes ügyek



Dr. Vuleta Csaba
tanácselnök Felszámolással kapcsolatos perek; felszámolási-, 

csőd-, vagyonrendezési és adósságrendezési

15.Gf. Dr. Rápolti Barbara
bíró

ügyek; társult perek;korlátolt dologi jogi perek; 
civil szervezetek -felszámolásával kapcsolatos 
ügyek; eljárás elhúzódása miatti kifogás; eljáró 
bíróság kijelölése; a választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény alapján indult ügyek,

Dr. Mizerák Judit
bíró

reorganizációs ügy, reorganizációs ügyben 
benyújtott kifogás

Dr. Rutkai Éva
tanácselnök

Az 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 23. § (1) 
bekezdés e) pontja, a g) pontjából a cégnév 

használatával kapcsolatos perek, h) és k) pontja 
szerinti perek; jogi személyekkel kapcsolatos 

perek, az új Ptk. alapján: a jogi személyek 
személyiségi jogának megsértésével kapcsolatos

Dr. Molnár József
bíró

perek; az értékpapírral kapcsolatos jogviszonyból 
származó perek és a tisztességtelen szerződési 
feltételek érvénytelensége tárgyában indított 

perek; vegyes kötelmi perek, különösen a 
bérlettel, adásvétellel, megbízással, a 

konszernjoggal kapcsolatos perek, 
privatizációval kapcsolatos perek; szövetkezetek, 

erdöbirtokossági társulatok, vízgazdálkodási 
társulatok jogvitái; jogi személyek tagjainak, 

vezető tisztségviselőinek felelősségével 
kapcsolatos perek; cég- és változásbejegyzéssel 
(ideértve az elektronikus cégbejegyzéssel), cég 

törvényességi felügyelettel, hivatalbóli törléssel, 
vagyonrendezési eljárással és végelszámolási 

kifogással összefüggő, valamint a letéti ügyek; a 
civil szervezetek kényszer-végelszámolásával 

kapcsolatos ügyek; társult perek; eljárás 
elhúzódása miatti kifogás; eljáró bíróság 

kijelölése; bank és hitelügyletekből származó 
jogviszonnyal kapcsolatos peres és nemperes 

ügyek

ló.Gf.

Dr. Kolozs Balázs
bíró

Dr. Buglyó Gabriella
megbízott tanácselnök 

2021. január 1. -  2021. 
december 31-ig

Bank és hitelügyletekből származó jogviszonnyal 
kapcsolatos peres és nemperes ügyek,

' közérdekből indított perek, társult perek, dologi 
jogi perek, szerződésen kívüli károk megtérítése 

iránti perek, valamint kötelmi perek, 
tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos 
perek, cég és változásbejegyzéssel (ideértve az 

elektronikus cégbejegyzéssel), cégtörvényességi 
felügyelettel, hivatalbóli törléssel, összefüggő 

nemperes eljárások és végelszámolási kifogással 
kapcsolatos eljárások; nemzetközi polgári 

eljárások

20.GÍ. Dr. Szunyogh Zsófia 
Beáta
bíró

Fővárosi
Törvényszék

2021.január 1- 
től 2021. 

december 31.

Dr. Csonka Balázs
bíró

Fővárosi
Törvényszék

2021.január 1- 
től 2021. 

december 31.



36.Pkm.

Egriné dr. Salamon 
Emma

elnökhelyettes,
tanácselnök

37.Pkm.

Dr. Sághy Mária 
tanácselnök 

2021. augusztus 22. 
napjáig

38.Pkm.
Dr. Molnár Ágnes

bíró

39.Pkm.
Dr. Karvas Rita

bírósági titkár



A beosztott és kirendelt bírák által intézett ügyek 
A melléklet időbeli hatálya : 2021. január 1-től - december 31-ig.

2. számú melléklet a Büntető Kollégium ügyelosztási rendjéhez

Tanács
szám Név

Kirendelés az ítélőtáblához
Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam

l.Bf.

Dr. Rédei Géza
tanácselnök

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, az 1998. 
évi XIX. törvény (korábbi Be.) szerint 

kiemelt j elentőségűként j elzett ügy, 
minden ügycsoportba tartozó ügy, 

beleértve a gazdálkodással összefüggő 
kiemelt bűncselekmények miatti 

eljárásokat.

Dr. M ató Ágnes
bíró

Dr. Vincze 
Piroska

bíró

Dr. Patassy Bence 
bíró

2.Bf.

Dr. Lassó Gábor 
tanácselnök 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, az 1998. 
évi XIX. törvény (korábbi Be.) szerint 

kiemelt j elentőségűként j elzett ügy, 
minden ügycsoportba tartozó ügy, 

beleértve a gazdálkodással összefüggő 
kiemelt bűncselekmények miatti 

eljárásokat.

Dr. Kósa 
Zsuzsanna

bíró

Dr. Fatalin Judit
bíró

Dr. Cserni János
bíró



3.Bf.

Dr. Szalai Géza
tanácselnök

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, az 1998. 
évi XIX. törvény (korábbi Be.) szerint 

kiemelt j elentőségűként j elzett ügy, 
minden ügycsoportba tartozó ügy, 

beleértve a gazdálkodással összefüggő 
kiemelt bűncselekmények miatti 

eljárásokat.

Dr. Sárecz 
Szabina Martina

bíró

Dr. Bíró Emese
bíró

Dr. Katona Tibor
bíró

Nagyné dr. 
Drahos Ibolya

bíró

Radnainé dr. 
Solymosi Viktória

bíró

4.Bf.

Dr. Hrabovszki 
Zoltán

tanácselnök 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, az 1998. 
évi XIX. törvény (korábbi Be.) szerint 

kiemelt j elentőségűként j elzett ügy, 
minden ügycsoportba tartozó ügy, 

beleértve a gazdálkodással összefüggő 
kiemelt bűncselekmények miatti 

eljárásokat.

Dr. Halász Etelka
bíró

Dr. Németh 
Nándor

bíró

Dr. Lőrinczy 
Attila István

bíró



5.Bf.

Dr. Magócsi 
István

tanácselnök

Barabásné dr. 
Birinyi Andrea

bíró

Dr. Borbás Virág 
Bernadett

bíró

Dr. Raczky 
Katalin

bíró

Fővárosi
Törvényszék

2021. január 1-től 
2021. december 

31-ig

ó.Kbf

Dr. Ruzsás 
Sándor Róbert

hadbíró,
dandártábornok

tanácselnök

A katonai tanács által első fokon 
elbírált, katonai büntetőeljárásra 

tartozó ügy

Dr. Török Zsolt
hadbíró, ezredes 

tanácselnök

Dr. Mészáros 
László

hadbíró, ezredes

Dr. Szabó Éva
hadbíró, ezredes

Dr. Belovai 
Henrietté

hadbíró, százados

Dr. Vadócz Attila
hadbíró
őrnagy

Kaposvári
Törvényszék

2021. január 1-től 
2021. december 

31-ig



Dr. Kálmánczi 
Antal János

hadbíró, főhadnagy

Debreceni
Törvényszék

2021. január 1-től 
2021. december 

31-ig

Dr. Judi István
hadbíró ezredes

Győri
Törvényszék

2021. április 1-től 
- 2021. december 

31-ig.

Dr. Szabó 
Krisztián Tibor
hadbíró alezredes

Győri
Törvényszék

2021. április 1-től 
- 2021. december 

31-ig.

ló.Bf.

Dr. Újvári Ákos
kollégiumvezető 
a tanács elnöke

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, az 1998. 
évi XIX. törvény (korábbi Be.) szerint 

kiemelt j elentőségűként j elzett ügy, 
minden ügycsoportba tartozó ügy, 

beleértve a gazdálkodással összefüggő 
kiemelt bűncselekmények miatti 

eljárásokat.

Dr. Fülöp Ágnes 
Katalin

kollégiumvezető
helyettes

bíró

Dr. Patassy Bence 
bíró

Dr. Sárecz 
Szabina Martina

bíró

Dr. Lőrinczy 
Attila István

bíró



3. szám ú m elléklet a M unkaügyi K ollégium  ügyelosztási rendhez 

A  beosztott és kirendelt bírák által intézett ügyek

A m elléklet ic őbeli hatálya: 2021. január 1-től 2021. decem ber 31-ig

Tanácsszám Név Kirendelés az 
ítélőtáblához

Intézett
ügycsoport

l.M f.

dr. Bicskei Ildikó 
kollégiumvezető

tanácselnök

fellebbezett m unkaügyi peres
ügy,

fellebbezett m unkaügyi 
nem peres ügy, 

bíróság kijelölése, 
felterjesztett kifogás az 
eljárás elhúzódása m iatt

dr. Vajas Sándor 
tanácselnök

dr. Kovács Edit 
bíró

dr. Kulisity Mária 
bíró

Fővárosi
Törvényszék

2021.01.01.

2021.12.31.

2. Mf.

dr. Orosz Andrea 
tanácselnök

fellebbezett m unkaügyi peres
ügy,

fellebbezett m unkaügyi 
nem peres ügy, 

bíróság kijelölése, 
felterjesztett kifogás az 
eljárás elhúzódása miatt

dr. Laczó Adrienn 
bíró

dr. Szalai Beatrix 
bíró

Fővárosi
Törvényszék

2021.01.01.

2021.12.31.


