




















































2, számú melléklet a Fővárosi ítélőtábla ügyelosztási rendjéhez 

A Büntető Kollégiumhoz beosztott és kirendelt bírák által intézett ügyek

A melléklet időbeli hatálya : 2023. j anuár l-től

Tanács
szám Név

Kirendelés a Fővárosi 
ítélőtáblához Helyettesítés Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam

l.Bf.

Dr. Rédci Géza 
tanácselnök

2.Bf. tanács

A szervezeti (Bszi.) és perjogi (Be.) törvényben 
megszabott hatáskör és illetékesség alapján a Fővárosi 

ítélőtáblához érkezett, a jogszabályban (Büsz.) 
meghatározott ügycsoportba sorolt (lajstromozott) 

minden büntetőügy, ideértve a gazdálkodással 
összefüggő kiemelt bűncselekmények miatti eljárásokat 

is.

Dr. Kertész 
Andrea 

bíró

Dr. Patassy Bence 
bíró

Dr. Katona Rita
bíró

Budapest
Környéki

Törvényszék

2023. január 1. 
napjától - 2023. 

március 31.

2.Bf.

Dr. Magócsi 
István 

tanácselnök

3.Bf. tanács

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

Fővárosi ítélőtáblához érkezett, a jogszabályban 
(Büsz.) meghatározott ügycsoportba sorolt 

(lajstromozott) minden büntetőügy, ideértve a 
gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmények 

miatti eljárásokat is.

Dr. Kosa 
Zsuzsanna

bíró

Dr. Fatalin Judit 
bíró

Radnainé dr. 
Solymosi Viktória

bíró 
2023. február 1. 

napjától
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Tanács
szám

Név
Kirendelés a Fővárosi 

ítélőtáblához Helyettesítés Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam

Dr. Szalai Géza 
tanácselnök

Dr. Sárecz 
Szabina Martina 

bíró A szervezeti (Bszi.) és perjogi (Be.) törvényben

3.Bf. Dr. Bíró Emese 
bíró

4.Bf. tanács

megszabott hatáskör és illetékesség alapján a Fővárosi 
ítélőtáblához érkezett, a jogszabályban (Büsz.) 

meghatározott ügycsoportba sorolt (lajstromozott) 
minden büntetőügy, ideértve a gazdálkodással összefüggő 

kiemelt bűncselekmények miatti eljárásokat is.
Dr. Katona Tibor 

bíró

Nagyné dr. 
Drahos Ibolya

bíró

Radnainé dr. 
Solymosi Viktória 

bíró
2023. január 31. 

napjáig

Dr. Hrabovszki 
Zoltán

tanácselnök

Dr. Németh 
Nándor

bíró
A szervezeti (Bszi.) és perjogi (Be.) törvényben 

megszabott hatáskör és illetékesség alapján a Fővárosi 
ítélőtáblához érkezett, a jogszabályban (Büsz.) 

meghatározott ügycsoportba sorolt (lajstromozott) 
minden büntetőügy, ideértve a gazdálkodással összefüggő 

kiemelt bűncselekmények miatti eljárásokat is.

4.Bf.
Dr. Lőrinczy 
Attila István

bíró

5.Bf. tanács

Dr. Zsőtér 
Zsuzsanna 

bíró

Dr. Borbás Virág 
Bernadett
tanácselnök
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Tanács
szám Név

Kirendelés a Fővárosi 
ítélőtáblához Helyettesítés Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam

5.Bf.

Dr. Raczky 
Katalin 

bíró l.Bf. tanács

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

Fővárosi ítélőtáblához érkezett, a jogszabályban 
(Büsz.) meghatározott ügycsoportba sorolt 

(lajstromozott) minden büntetőügy, ideértve a 
gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmények 

miatti eljárásokat is.Dr. Ignácz 
György 

bíró

Dr. Cserni János 
bíró

é.Kbf.
(Nem

katonai
ügyek:
6.Bf.)

Dr. Török Zsolt 
hadbíró, 

dandártábornok 
tanácselnök

Nem katonai 
ügyekben: 4.Bf. 

Tanács

A katonai tanács által első fokon elbírált, katonai 
büntetőeljárásra tartozó ügy.

Nem katonai ügyek esetében: a szervezeti (Bszi.) és 
perjogi (Be.) törvényben megszabott hatáskör és 

illetékesség alapján a Fővárosi ítélőtáblához érkezett, 
a jogszabályban (Büsz.) meghatározott ügycsoportba 
sorolt (lajstromozott) minden büntetőügy, ideértve a 
gazdálkodással összefüggő, kiemelt bűncselekmények 

miatti eljárásokat is.

Dr. Mészáros 
László

hadbíró, ezredes

Dr. Szabó Éva
hadbíró, ezredes

Dr. Belovai 
Henrietté

hadbíró, százados

Dr. Vadócz Attila 
hadbíró 
őrnagy

Kaposvári
Törvényszék

2023. január 1-től 
- 2023. december 

31. napjáig

Dr. Kálmán czi 
Antal János

hadbíró, százados

Debreceni
Törvényszék

2023. január 1-től 
2023. december 

31-ig napjáig

Dr. Judi István
hadbíró ezredes

Győri
Törvényszék

2023. január 1-től 
2023. december 

31. napjáig
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Tanács
szám Név

Kirendelés a Fővárosi 
ítélőtáblához Helyettesítés Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam

Dr. lijvári Ákos 
kollégiumvezető 
a tanács elnöke

Dr. Fülöp Ágnes 
Katalin

kollégiumvezető
helyettes

bíró A szervezeti (Bszi.) és perjogi (Be.) törvényben 
megszabott hatáskör és illetékesség alapján a Fővárosi 

ítélőtáblához érkezett, a jogszabályban (Busz.) 
meghatározott ügycsoportba sorolt (lajstromozott) 

minden büntetőügy, ideértve a gazdálkodással összefüggő 
kiemelt bűncselekmények miatti eljárásokat is.

16.Bf.

Dr. Patassy Bence 
bíró

3.Bf. tanács

Dr. Sárecz 
Szabina Martina

bíró

Dr. Lőrinczy 
Attila István

bíró
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3. számú melléklet a Fővárosi ítélőtábla ügyelosztási rendjéhez 

A Munkaügyi Kollégiumhoz beosztott és kirendelt bírák által intézett ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2023. január 1-től

Tanács
szám Név

Kirendelés a Fővárosi 
ítélőtáblához Helyettesítés Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam

Dr. Bicskei Ildikó
kollégiumvezető,

tanácselnök

l.Mf.

Dr. Vajas Sándor 
tanácselnök

2.Mf. tanács

Fellebbezett munkaügyi peres ügy, 
fellebbezett munkaügyi nemperes

«gy5
bíróság kijelölése, 

felterjesztett kifogás az eljárás 
elhúzódása miatt, adatvédelmi 

kifogás.
Dr. Kovács Edit bíró

Dr. Kulisity M ária
bíró

Dr. Orosz Andrea 
tanácselnök

Fellebbezett munkaügyi peres ügy, 
fellebbezett munkaügyi nemperes

ügy,
bíróság kijelölése, 

felterjesztett kifogás az eljárás 
elhúzódása miatt, adatvédelmi 

kifogás.

2.Mf.

Dr. Laczó Adrienn 
bíró

l.Mf. tanács

Dr. Szalai Beatrix
bíró
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4. számú melléklet a Fővárosi ítélőtábla ügyelosztási rendjéhez 
A Közigazgatási Kollégiumhoz beosztott és kirendelt bírák által intézett ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2023. január 01-től

Tanács
szám Név

Kirendelés a Fővárosi 
ítélőtáblához Helyettesítés Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam

Dr. Rácz Krisztina 
tanácselnök

közigazgatási peres ügyek, 

közigazgatási nem peres ügyek,

Dr. Ribai Csilla 
elnök, tanácselnök

végrehajtás elrendelésével és a végrehajtás 
foganatosításával kapcsolatos ügyek,

l.K/Kf.
dr. Antal Regina

tanácselnök 2.K/Kf. tanács,
3.K/Kf, tanács

fellebbezett közigazgatási peres ügyek,

dr. Kincsesné dr. 
Szalai Kornélia 

bíró fellebbezett közigazgatási nem peres ügyek,

dr. Kecskés Zsófia 
tanácselnök

bíróság kijelölése, felterjesztett 
kifogás az eljárás elhúzódása miatt, 

adatvédelmi kifogás

dr. Szőke Mária 
tanácselnök

dr. Németh Andrea 
bíró

közigazgatási peres ügyek, 

közigazgatási nem peres ügyek,

2.K/KÍ.
dr. Bendli Attila 

József 
bíró

l.K/Kf. tanács, 
3.K/Kf. tanács

végrehajtás elrendelésével és a végrehajtás 
foganatosításával kapcsolatos ügyek,

fellebbezett közigazgatási peres ügyek,

fellebbezett közigazgatási nem peres ügyek,

dr. Rácz Krisztina 
tanácselnök

bíróság kijelölése,

felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása 
miatt, adatvédelmi kifogás

dr. Kecskés Zsófia 
tanácselnök
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dr. Robotka Imre
tanácselnök

dr. Stumpf-Rádai 
Ágota M arietta 

bíró

3.K/Kf.
dr. Dráveez M argit 

Gyöngyvér bíró

dr. Rácz Krisztina 
tanácselnök

dr. Szőke M ária 
tanácselnök

1.K/Kf. tanács,
2.K/K f. tanács

közigazgatási peres ügyek,

közigazgatási nem peres ügyek,

végrehajtás elrendelésével és a végrehajtás 
foganatosításával kapcsolatos ügyek,

fellebbezett közigazgatási peres ügyek,

fellebbezett közigazgatási nem peres ügyek,

bíróság kijelölése,

felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása 
miatt, adatvédelmi kifogás

4.K/KÍ.

dr. Kecskés Zsófia 
tanácselnök

dr. Rácz Krisztina 
tanácselnök

dr. Antal Regina
tanácselnök

dr. Szőke M ária 
tanácselnök

dr. Robotka Imre
tanácselnök

2.KZKf. tanács,
3.K/Kf. tanács

közigazgatási peres ügyek,

közigazgatási nem peres ügyek,

végrehajtás elrendelésével és a végrehajtás 
foganatosításával kapcsolatos ügyek,

fellebbezett közigazgatási peres ügyek,

fellebbezett közigazgatási nem peres ügyek,

bíróság kijelölése,

felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása 
miatt, adatvédelmi kifogás
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