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Szegedi Törvényszék Ügyelosztási rendje
2020. év január 1. – december 31.
- a 2020. július 15. napjától hatályos módosítással egységes szerkezetben (a Bszi. 9-11. §-ai alapján)

A Szegedi Törvényszék 2020. évi ügyelosztási rendjét 2020. július 15. napjától a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban Bszi.) 9. § (1)
bekezdése alapján – figyelemmel a Szegedi Törvényszék Bírói Tanácsa, a Büntető Kollégium, a
Polgári- Gazdasági- Munkaügyi Kollégium, valamint a Közigazgatási Kollégium véleményére –
az alábbiak szerint határozom meg:
Az ügyelosztási rend kialakítása során a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról
szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 115. § (1) bekezdése alapján – a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 10. § (1) és (3) bekezdését szem előtt tartva –
a teljesség és az absztraktság elve, a kiosztás tekintetében az állandóság és évenkéntiség, a
munkateher kiegyenlítésének elve, az alkalmazandó szabályok azonosságának, valamint az
ügyelosztási technikák variálhatóságának elve került figyelembevételre.
A Szegedi Törvényszéken működő kollégiumok
-

Büntető Kollégium (törvényszéki elsőfok, törvényszéki másodfok, katonai ügyek,
büntetés-végrehajtási ügyek),
Polgári-gazdasági- és munkaügyi Kollégium,
Közigazgatási Kollégium.
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I.
A BÜNTETŐ KOLLÉGIUM ÜGYELOSZTÁSI RENDJE
1. Alapadatok
1.1. Az ügyelosztási rendet
előkészítette:
dr. Bakos Éva kollégiumvezető
véleményezte:

jóváhagyta és
meghatározta:

a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiuma,
a Szegedi Törvényszék Bírói Tanácsa

dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék megbízott elnöke

2. A Büntető kollégium által intézett ügycsoportok:
− elsőfokú büntetőügy
− fellebbezett büntetőügy
− fiatalkorú büntetőügye
− fiatalkorú fellebbezett büntetőügye
− büntető nemperes ügy
− fellebbezett büntető nemperes ügy
− bíróság kijelölése
− perújítási indítvány
− fellebbezett nyomozási bírói ügy
− bírósági mentesítés iránti ügy
− bírósági mentesítés iránti fellebbezett ügy
− semmisségi ügy
− népfelkelési ügy
− egyéb (vegyes) ügy
− büntetés-végrehajtási ügyek
− katonai büntetőügy
− katonai büntető nemperes ügy
− katonai nyomozási bírói ügy
− fellebbezett katonai nyomozási bírói ügy
− katonai mentesítés iránti ügy
− katonai büntetés-végrehajtási ügy
− fenyítést kiszabó határozat vagy parancs bírósági felülvizsgálata
− egyéb katonai (vegyes) ügy.
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3. Ügykiosztás
3.1. Az ügykiosztásra jogosultak
3.1. Az ügykiosztásra jogosultak a törvényszék első- és másodfokú ügyszakában – beleértve a
helyettesítést is –: a kollégiumvezető, akadályoztatása esetén a 3.Bf. tanács elnöke, az ő
akadályoztatása esetén a 2.Bf. tanács elnöke.
A kollégiumvezető kizártsága esetén – kivéve a Be. 14. § (3) és (4) bekezdésében felsorolt
eseteket – a törvényszék elnöke, az ő akadályoztatása esetén a 3.Bf. tanács elnöke.
3.2. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszer meghatározása:
3.2.1. Valamennyi törvényszéki elsőfokú peres és nemperes büntetőügynél az ügyek
súlyozásának figyelembe vételével.
3.2.2. Valamennyi fellebbezett peres és nemperes büntetőügynél ügycsoportonként, érkezési
sorrendben a másodfokú tanácsok számozásának sorrendje szerint.
3.2.3. A büntetés-végrehajtási ügyekben a büntetés-végrehajtási bíróknál érkezési
sorrendben, a tanácsok számozásának sorrendje szerint, a büntetés-végrehajtási titkároknál
érkezési sorrendben a tanácsok számozásának sorrendje szerint.
3.2.4. Valamennyi katonai peres és nemperes ügyben a páros, páratlan számok szerint,
akként, hogy a páratlan ügyeket a I.Kb. tanács, míg a páros ügyeket a II.Kb. tanács kapja.

3.3. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés esetei:
3.3.1. Eltérés az ügy tárgyához képest:
3.3.1.1. A büntető fellebbezett nemperes ügyek kiosztása a Bel., Bpkf., Bpi., Bkk., Bkif., Szef.,
Szpi. és Szkk. ügycsoportok esetében a 2.Bf. és 3.Bf. tanácsok között érkezési sorrendben,
válogatás nélkül, egyenlő arányban történik akként, hogy az ügyek adott tanácsra történő
kiosztását a soron következő ügyszám és a tanácsok számozásának sorrendje határozza meg.
Amennyiben a fenti ügycsoportokhoz tartozó ügyekben a 2.Bf. és 3.Bf. tanácsok egyaránt
kizártak, úgy az adott ügyet az 1.Bf. vagy a 4.Bf. tanácsra kell kiosztani az arányos munkateher
biztosítását figyelembe véve.

3.3.1.2. A gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmények (Be. 10. § (1) bekezdés 3. pont)
A tanács összetétele: 2 büntető ügyszakos törvényszéki bíró, 1 polgári ügyszakos törvényszéki
bíró.

4

A tanács elnöke minden esetben büntető ügyszakos bíró, akit az ügy kiosztásával egyidejűleg
meg kell jelölni.
a tanács büntető ügyszakos tagjai elsődlegesen elsőfokú ügyeket tárgyaló bírák, kizárásuk
esetén pedig másodfokú ügyekben eljáró tanácsok tagjai.
3.3.1.3. A Bnyf., Bpkf. (a büntetés-végrehajtási ügyeket), Szvf., Kmvf., Ff. és Kbnyf.
ügycsoportokhoz tartozó ügyeket az eltérítési okok kivételével az 5.Bf. tanácsra kell kiosztani,
a Bpkf.-ből a kártalanítási ügyeket az érkezés számától függően elsődlegesen az 5.Bf. tanácsra,
másodlagosan az 1.Bf., 2.Bf., 3.Bf. és 4.Bf. tanácsra kell osztani.

3.3.2. Eltérés perjogi helyzet miatt:
3.3.2.1. Soron kívüli ügy: az általános szignálási rendtől valamennyi ügycsoport esetén el lehet
térni az egyes ügyek soronkívüliségének biztosítása érdekében.
3.3.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett: amennyiben az ügyek egyesítése, együttes
elbírálása indokolt, úgy a később érkezett ügyet arra az első- vagy másodfokú tanácsra kell
kiosztani, amelyikre a korábbi indult ügy is kiosztásra került.
3.3.2.3. Bíró kizárása miatt: az általános ügykiosztási rendtől el kell térni, amennyiben a sorra
kerülő katonai bíró, büntetés-végrehajtási bíró, illetve titkár, első- vagy a másodfokú tanács az
ügyből kizárt. Ebben az esetben az adott ügyet az ügyelosztási rend I/3.2.1., illetve az I/3.2.2.
pontjában leírtak alapján kell kiszignálni.
3.3.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt: a korábban hatályon
kívül helyezett ügyet ismételt felterjesztés esetén a hatályon kívül helyező másodfokú
tanácsra kell szignálni.
3.3.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett:
3.3.3.1. Az 1.Bf. tanács és 4.Bf. tanács a 2020. évi törvénykezési szünet és a 2020. év december
havi szabadságolások kivételével a büntető nemperes ügyek intézésében csak a törvényszék
működését érintő fontos okból, illetve az arányos munkateher biztosítása végett vesz részt.
3.3.3.2. Az egyenletes munkateher biztosítása érdekében a büntetés-végrehajtási kártalanítási
ügycsoporthoz tartozó ügyek intézésében az 1.Bf., 2.Bf., a 3.Bf. és a 4.Bf. tanácsok is részt
vesznek, míg az 5.Bf. tanács a peres ügyek intézésében is részt vesz.
3.3.3.3. A büntető fellebbezett peres ügyek kiosztása – a meghatározott kivételekkel – az 1.Bf.,
2.Bf., 3.Bf. és 4.Bf. fellebbviteli tanácsok között 1-3-3-1 arányban történik akként, hogy az
ügyek adott tanácsra történő kiosztását a soron következő ügyszám és a tanácsok
számozásának sorrendje határozza meg.
3.3.3.4. A törvényszéki elsőfokú ügyek szignálásánál figyelembe kell venni, hogy a törvényszéki
elsőfokú tanácsok közül az 1.B., 6.B., 9.B. és 11.B. tanácsok teljes tanácsként ítélkeznek.

5

3.3.3.5. A büntetés-végrehajtási ügyszakban az intézett ügyek elosztásánál figyelemmel kell
lenni arra, hogy a büntetés-végrehajtási bírók elsődlegesen kizárólag bírói hatáskörbe tartozó
ügyeket intézzenek.
3.3.3.6. A kizárólag büntetés-végrehajtási bírói hatáskörbe tartozó ügyeket a 2.Bv. és 3.Bv.
tanács intézi, akként, hogy a páratlan ügyeket a 3.Bv. tanács, míg a páros ügyeket a 2.Bv.
tanács kapja, azzal, hogy a 3.Bv. tanács a nem büntetés-végrehajtási intézetben foganatosított
meghallgatással folytatott büntetés-végrehajtási ügyekben jár el.
3.3.3.7. A büntetés-végrehajtási titkárok közötti ügykiosztásnál figyelembe kell venni, hogy a
4.Bv. tanács 0,75 tanácsként, míg a 7.Bv., 15.Bv., 16.Bv., 17.Bv., 18.Bv., 19.Bv., 21.Bv., 24.Bv.
tanácsok egész tanácsként vesznek részt a büntetés-végrehajtási ügyek intézésében (4, 5, 5, 5,
5. arány).
3.3.3.8. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt: az általános szignálási rendtől eltérően,
érkezési sorrendben, egyenlő arányban kell kiosztani a jelen ügyelosztási rend alapján „nagy
ügynek” minősülő fellebbezett peres ügyeket.
„Nagy ügynek” minősül a fellebbezett peres ügy, amennyiben:
- a fellebbezéssel érintett vádlottak száma 1-2 vádlott és az elsőfokú ítélet 50 oldalnál
nagyobb terjedelmű,
- a fellebbezéssel érintett vádlottak száma 3-6 vádlott és az elsőfokú ítélet 40 oldalnál
nagyobb terjedelmű,
- a fellebbezéssel érintett vádlottak száma 6 vádlott feletti és az elsőfokú ítélet 30
oldalnál nagyobb terjedelmű.
3.3.4. Eltérés egyéb körülmények miatt:
3.3.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt/miatt: a büntető fellebbezett nemperes ügyek
kiosztásának általános rendjétől el lehet térni a 2020. évi törvénykezési szünetben és a 2020.
év december havi szabadságolások ideje alatt a kollégium által elfogadott szabadságolási
rendnek megfelelően.
3.3.4.2. A katonai nemperes ügyek kiosztásának rendjétől el lehet térni a 2020. évi
törvénykezési szünetben és a 2020. év december havi szabadságolások alatt a kollégium által
elfogadott szabadságolási rendnek megfelelően.
3.3.4.3. A bv. ügyek kiosztásának rendjétől el lehet térni a 2020. évi törvénykezési szünetben
és a 2020. év december havi szabadságolások alatt a kollégium által elfogadott szabadságolási
rendnek megfelelően.
3.3.4.4. Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt: valamelyik büntetés-végrehajtási
bíró, illetve titkár vagy katonai bíró, törvényszéki elsőfokú ügyeket tárgyaló bíró tartós
távolléte esetén az általa vezetett tanács az ügykiosztásból figyelmen kívül marad, valamennyi
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érintett ügycsoportba tartozó ügy az ítélkező tanácsra kerül szignálásra.
3.3.4.5. A Be. 14. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizárási ok miatt.
3.4. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere
A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere: a vezetők által intézett ügyek
kiosztásának módszere megegyezik a I/3.2. és a I/3.3. alatt szereplő általános és különös
ügykiosztási módszerekkel azzal, hogy a dr. Bakos Éva kollégiumvezető által elnökölt 4.Bf.
tanács 0,25 tanácsként, míg dr. Nagy Andrea kollégiumvezető-helyettes által vezetett 1.Bf.
tanács 0,25 tanácsként ítélkezik.
3.5. Az ügykiosztás menete
3.5.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak: a kiosztandó törvényszéki
elsőfokú, másodfokú és katonai ügyeket a törvényszék irodavezetője, illetve katonai
irodavezető minden munkanap az ügyiratokkal és annak mellékleteivel együtt mutatja be a
szignálónak, aki a kezelő irodán vagy a szobájában végzi el az ügykiosztást.
A büntetés-végrehajtási ügyek kiosztása dr. Nagy Andrea kollégiumvezető-helyettes
ellenőrzése mellett a büntetés-végrehajtási irodavezető által automatikusan történik.
3.5.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai: az ügykiosztást követően az iratok visszakerülnek
a törvényszék büntető irodájába, illetve katonai irodájába és onnan a kiosztással érintett első-,
másod- és katonai tanácsok mellett dolgozó igazságügyi alkalmazottak viszik el a
tanácselnökök részére történő bemutatásra.
A büntetés-végrehajtási ügyeket a kiosztást követően a büntetés-végrehajtási iroda vezetője
mutatja be a kiosztással érintett büntetés-végrehajtási bírónak, illetve bírósági titkárnak.

3.6. Az átosztás rendje
3.6.1. Az átosztás esetei:
A törvényszéki elsőfokú, fellebbviteli, büntetés-végrehajtási és katonai tanácsok által tárgyalt
peres és intézett nemperes ügyek átosztására csak kivételesen, a jogszabályban előírt
feltételek fennállása esetén, így különösen a bíró törvényen alapuló kizártsága, a bíró tartós
távolléte, a bíró nyugdíjazása, szolgálati jogviszonyának egyéb megszűnése vagy áthelyezése,
illetőleg az ítélkezés időszerűségének és megalapozottságának biztosítása érdekében kerülhet
sor.
Amennyiben az egyesbíró vagy a Be. 13. § (3) bekezdés szerinti tanács elnöke a kizárási okot
maga jelentette be, vagy a más által bejelentett kizárási ok esetén a kizáráshoz hozzájárult,
továbbá, ha a bíróság a kizárást határozatban kimondta a I/3.1. pont szerinti ügykiosztásra
jogosult az ügyet átszignálja az I/3.2.1. pontban leírtak szerint.
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Amennyiben a másodfokú tanács elnöke a kizárási okot maga jelentette be vagy a más által
bejelent kizárási ok esetén a kizáráshoz hozzájárult, továbbá, ha a bíróság a kizárást
határozatban kimondta az I/3.1. pont szerinti ügykiosztásra jogosult az ügyet a törvényszék
másik másodfokú tanácsára szignálja át az I/3.2.2. pontban foglaltak szerint.
Amennyiben a Be. 13. § (3) bekezdés szerinti tanács tagja vagy a másodfokú tanács tagja a
kizárási okot maga jelentette be, vagy a más által bejelentett kizárási ok esetén a kizáráshoz
hozzájárult, továbbá, ha a bíróság a kizárást határozatban kimondta, az ügy átosztására nem
kerül sor, hanem az I/3.1. pont szerinti ügykiosztásra jogosult kijelöli a tanács tagját az I/3.7ban és I/3.8. pontban leírt helyettesítési rend szerint.

3.6.2. Eljárás ügy átosztásakor: az átosztással érintett ügyet a törvényszék büntető és
büntetés-végrehajtási irodája, illetve a katonai iroda bemutatja az ügycsoport szerint
szignálásra jogosultnak. A szignálásra jogosult az átosztást az adott ügycsoport jelen
ügyelosztási rendben meghatározott kiosztására vonatkozó általános szabályok szerint osztja
át az ügyet a törvényszék másik elsőfokú, másodfokú, büntetés-végrehajtási vagy katonai
tanácsára. Az elsőfokú, másodfokú, büntetés-végrehajtási, illetve katonai tanács kizártsága
esetén az ügyátosztást végző személy az iratborítón a dátum megjelölésével, aláírásával
ellátva szignálja át az ügyet az eljáró másik tanácsra.
3.6.3. Eljárás kizárás esetén:
A kizárási ok megjelölése az ügyiratban nem szerepelhet. A kizárási okot az egyesbíró, a Be.
13. § (3) bekezdés szerinti tanács elnöke és tagja, valamint a másodfokú tanács elnöke és tagja
elnöki ügyszámon jelentik be. A I/3.1. pont szerinti ügykiosztásra jogosult az elnöki iratban
feltünteti az ügy átszignálásának, valamint a tanács másik tagja kijelölésének indokát.

3.7. A helyettesítés rendje
A büntetés-végrehajtási és a katonai ügycsoportokat intéző bírók egymás helyettesítésére
jogosultak.
Az elsőfokú bíró egyéb akadályoztatása esetén a kollégiumvezető, akadályoztatása esetén a
kollégiumvezető-helyettes, illetve bármelyik általuk kijelölt elsőfokú ügyeket intéző bíró járhat
el.
A másodfokú tanácsok és a Be. 13. § (3) bekezdése szerinti tanácsok esetében a helyettesítés
rendje a következő:
-

másodfokú tanácsok esetén az akadályozott tanácselnököt elsősorban a
kollégiumvezető, távolléte esetén a kollégiumvezető-helyettes, távollétükben a
tanácselnökök tanácsszám szerinti emelkedő sorrendben helyettesíti
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- a 2. számú másodfokú tanácsba beosztott törvényszéki bírót a 3. számú tanács adott
tárgyalási héten nem előadóként eljáró törvényszéki bírója, akadályoztatása esetén
ugyanezen tanács előadóbírója,
a 3. számú másodfokú tanácsba beosztott törvényszéki bírót a 2. számú tanács adott
tárgyalási héten nem előadóként eljáró törvényszéki bírója, akadályoztatása esetén
ugyanezen tanács előadóbírója helyettesíti
- a Be. 13. § (3) bekezdésében írt tanács tagját bármelyik elsőfokú törvényszéki bíró
helyettesítheti a tanácsok száma szerint növekvő sorrendben

3.8. 1.Bf., 4.Bf. és 5.Bf. tanács helyettesítési rend
Az 1.Bf., 4.Bf. és 5.Bf. tanácsok esetén a tanácsban eljáró bíró vagy bírák kizártsága /
akadályoztatása esetén az eljáró bíró meghatározása az I/6. számú melléklet alapján történik
oly módon, hogy a mellékletben meghatározott sorrendet kell követni.
Amennyiben az I/6. számú mellékletben első helyen megjelölt bíró kizárt vagy egyéb ítélkező
tevékenységet folytat, a sorrendben következő bíró jár el a tanácsban.
A bíró kijelöléséről a tanács elnökének jelzése alapján a kollégiumvezető dönt,
akadályoztatása esetén a kollégiumvezető-helyettes, míg a kollégiumvezető-helyettes
akadályoztatása esetén a 3.Bf. tanács elnöke.

3.9. Az ügyelosztási rend mellékletei
I/1. A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek büntető ügyszakban
I/2. A kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek büntető ügyszakban
I/3. A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek büntető ügyszakban
I/4. A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek büntető ügyszakban
I/5. A kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek büntető ügyszakban
I/6. Az 1.Bf., 4.Bf. és 5.Bf. tanács helyettesítési rend
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II.
A POLGÁRI-GAZDASÁGI- ÉS MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM
ÜGYELOSZTÁSI RENDJE
1. Alapadatok
1.1.

Az ügyelosztási rendet
előkészítette: dr. Lakatos kollégiumvezető
véleményezte: a Szegedi Törvényszék Polgári-Gazdasági- és MunkaügyiKollégiuma,
Jóváhagyta és
meghatározta: dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Törvényszék megbízott elnöke

2. Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégium által intézett ügycsoportok:
-

elsőfokú polgári peres ügy
fellebbezett polgári peres ügy
polgári nemperes ügy
bírósági közvetítői ügy (mediáció)
fellebbezett polgári nemperes ügy
bíróság kijelölése,
egyéb (vegyes) ügy
felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt
felszámolási nemperes ügy
felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői igény és kifogás
csődeljárási nemperes ügy
csőfeljárási nemperes ügyben kifogás
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján indult
ügyben kifogás
vagyonrendezési nemperes ügy
vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás
felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet javára
bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy
gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye
gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes ügye
gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett peres ügye
gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett nemperes ügye
felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt
bíróság kijelölése
cégbejegyzési és névfoglalási ügy
cégtörvényességi ügy, ideértve a különleges törvényességi felügyeleti eljárást is
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-

végelszámolási kifogás
egyéb cégügy
kényszertörlés
jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő
nemperes ügy.
fellebbezett munkaügyi peres ügy
fellebbezett munkaügyi nemperes ügy
felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt

3. Ügykiosztás
3.1. Az ügykiosztásra jogosultak
3.1.1.
Az ügykiosztásra jogosultak a törvényszék első és másodfokú ügyszakában – beleértve a
helyettesítést és az átosztás eseteit is: a kollégiumvezető, akadályoztatása, kizárása esetén a
csoportvezető. A csoportvezető akadályoztatása, kizárása esetén a másodfokú tanácsok
elnökei, a tanácsszám szerinti emelkedő sorrendben. Az ő akadályoztatásuk, vagy kizárásuk
esetén az emelkedő sorszám szerinti következő tanácselnök. A 3.Pf.-be beosztott
tanácselnökök egymást követően, alfabetikus sorrendben.
3.1.2.
A cégbíróságon az iroda és a cégbíróság csoportvezetője szignál. A csoportvezetőt akadályoztatása esetén - a cégbírók helyettesítik a tanácsszámuk szerinti emelkedő
sorrendben.
3.1. 3.
A munkaügyi ügyszakban a csoportvezető, kinevezéséig a csoportvezetői igazgatási feladatok
ellátásra felkért bíró. A csoportvezető, illetve az igazgatási feladatok ellátására felkért bíró
akadályoztatása, kizárása, távolléte esetén az emelkedő sorszám szerinti következő
tanácsszámú bíró.
3.2. Az általános alkalmazott ügykiosztási módszer meghatározása
Ügyelosztási módszer: ügycsoportonkénti, ügy tárgya szerinti szakosodás alapján az arányos
munkateher megosztás figyelembevételével.
A törvényszék másodfokú ügyszakába érkező ügyek kiosztása a II/3. sz. mellékletben írt és
tanácsonként meghatározott ügycsoportok szerint történik a peres ügyszakban.
A törvényszék elsőfokú ügyszakába érkező ügyek kiosztása a beosztott bírók esetében az
ügyek kiosztása az II/1. és II/2. sz. mellékletben írtak szerint történik a peres és nemperes
ügyszakban.
A törvényszék elsőfokú peres ügyszakában a szignálás automatikusan, érkezési sorrendben
történik a II/3.4.1. pontban írt kivételek figyelembevételével.
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A törvényszék másodfokú ügyszakába érkező ügyek kiosztása a II/3. sz. mellékletben írtak
szerint történik, azonban a közös referádába tartozó ügyek esetében automatikusan, érkezési
sorrendben kerül kiosztásra. Amennyiben a közös referádába tartozó ügyek érkezésének
száma miatt a tanácsok között a folyamatban maradt ügyek esetében 5%-os mértéket
meghaladó emelkedés mutatkozik, úgy a közös referádába tartozó ügyeket főszabály szerint
nem tárgyaló tanácsra kerül kiosztásra a közös referádába tartozó ügy mindaddig, amíg a
folyamatban maradt ügyek száma ki nem egyenlítődik tanácsonként.
Az egy tárgyalási napnak megfelelő nemperes ügyek számának meghatározása a Szegedi
Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően történik.
A cégbíróságon
az új cégek esetén, amennyiben egyszerűsített eljárásban nyújtják be a kérelmet az ügyet az a
bíró, illetve titkár kapja, aki az érkezés időpontjában munkát végez,
cégtörvényességi ügyeket automatikusan az a személy kapja, akinek a nevén volt az a cégügy,
amely a törvényességi eljárással érintett (iroda szignál).
Az ún. általános eljárási szabályok szerinti ügyeknél az ügyelosztási rendben meghatározott
módon, figyelemmel az ügyek érkezési sorrendjére és az egyenletes terhelés követelményeire
is.
A változásbejegyzési eljárásban a szignálás automatikus.
A munkaügyi szakágban főszabályként az ügyek kiosztása a tanácsszámok emelkedő
sorrendjének figyelembevételével érkezési sorrendben történik a II/3.4. pont és a II/3.5.
pontban foglalt eltérésekkel. A munkaügyi szakágban az Mpk.-s ügyek a titkárokra kerülnek
kiosztásra.
A törvényszék elsőfokú nemperes ügyszakában (civil szervezetek nyilvántartása, felszámolás,)
a szignálás automatikus.
A bírósági közvetítési nemperes ügyszakban az II/5. sz. mellékletben foglalt illetékességi
területi megoszlás és ügyszak figyelembevételével, azokon belül a szignálás automatikusan
történik.

3.3. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek kiosztásának
szabályai
Az együtt alkalmazás szabályait a II/3.4. pont tartalmazza.
3.4. Az általánosan alkalmazott
meghatározása, különösen

ügykiosztási

módszertől

történő

eltérés

eseteinek

3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest
•

a törvényszék elsőfokú peres ügyszakában a személyiségvédelmi igény érvényesítése
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•
•

•
•
•

iránti perek az 1. és 7. tanácsra, míg a sajtó-helyreigazítási perek az 1., 7. és 13. sz.
tanácsra kerülnek kiosztásra a főszabály szerinti sorrendben
a társasági határozatok felülvizsgálata, tagkizárás iránti perek a 6. és 13. sz. tanácsra
kerülnek kiosztásra a főszabály szerinti sorrendtől függetlenül,
a felszámolással, kényszertörléssel kapcsolatos, a Cstv.-ben, Ctv.-ben nevesített perek
a 6. tanács kivételével a többi elsőfokú ügyeket tárgyaló tanácsra kerülnek kiosztásra
érkezési sorrendben.
a házastársi, élettársi vagyonközösség megszüntetése iránti perek az 1. és 13. és 20. sz.
tanácsra érkezés szerint kerülnek kiosztásra,
a civil szervezetek bejegyző, változásbejegyző végzés elleni perek a 13. sz. tanácsra
kerülnek kiosztásra főszabály szerinti sorrendtől függetlenül,
a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek (bv. intézetek, bíróságok,
ügyészségek, stb. elleni kártérítési igény) az 1. és 7. és 20. sz. tanácsra kerülnek
kiosztásra a főszabály szerinti sorrendben,
3.4.1.2. Speciális szakértelmet igényel

A törvényszék első- és másodfokú és munkaügyi ügyszakában nincsenek ilyen perek, így
eltérő ügykiosztásra nincs szükség.
3.4.1.3. Nemzetközi elemet tartalmaz
A 7. és 11. sz. tanácsra kerülnek kiosztásra a főszabály szerinti sorrendtől függetlenül.
3.4.2. Perjogi helyzethez képest
3.4.2.1. Soron kívüli ügy
A törvény alapján soron kívüli ügyintézést igénylő ügy a beérkezésekor fennálló ügyforgalmi
adatok alapján a legkevesebb folyamatban lévő üggyel rendelkező elsőfokú bíróra, munkaügyi
tanácsra, titkárra kerül kiosztásra a főszabály szerinti sorrendtől függetlenül.
A törvényszék másodfokú ügyszakában a soron kívüli ügyet az ügyelosztási rend szerinti
tanács tárgyalja a soron kívüli eljárás szabályai szerint.
A törvényszék megbízott elnöke által elrendelt soronkívüliség esetében a már kiosztott ügyet
az elsőfokú, a másodfokú és a munkaügyi tanács, titkár a soron kívüli eljárás szabályai szerint
köteles intézni.
3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett
A törvényszék elsőfokú és munkaügyi ügyszakában az egyesítendő ügy azon tanácsra kerül
átszignálásra, átosztásra, amelyiknél az alacsonyabb sorszámú ügy van folyamatban.
3.4.2.3. Bíró kizárása miatt
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Az elsőfokú bíró, a munkaügyi tanács, titkár kizárását követően a II/3.1.1. és II/3.1.3. pont
szerinti ügykiosztásra jogosultak járnak el. A törvényszék első- és másodfokú ügyszakában a
3.7.-ban írt rend alapján és az ügyet a főszabály szerint alkalmazott sorrendben másik
elsőfokú tanácsra szignálják (osztják) át.
A teljes másodfokú tanács kizártsága esetén az előbbiekben írt személyek az ott
meghatározott módon szignálják át az ügyet másik másodfokú tanácsra.
A másodfokú tanács elnökének, vagy egyes tagjának kizárása esetén a II/3.1.1. pont szerinti
ügykiosztásra jogosultak járnak el törvényszék első- és másodfokú ügyszakában és a II/3.7.ban írt rend alapján eljárva jelölik ki az eljáró tanács elnökét, vagy a tanácsban eljáró bírót a
másodfokú tanácsok 3.8.-ban írt helyettesítési rendje szerint.
Munkaügyi ügyszakban a tanács esetén a II/3.1.3. pont szerinti ügykiosztásra jogosult a
főszabály szerint alkalmazott sorrendben a másik munkaügyi tanácsra szignálja (osztja) át az
ügyet.
3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt
A törvényszék elsőfokú és munkaügyi ügyszakában - hatályon kívül helyezés esetén -,
amennyiben a másodfokú bíróság nem rendelte el, hogy másik tanács tárgyalja az ügyet, úgy
az alapügyben eljárt bíróra kerül kiosztásra, függetlenül a főszabály szerinti sorrendtől.
A szünetelés, felfüggesztés, félbeszakadást követően újraindult ügy a korábban eljárt tanácsra
kerül kiosztásra, függetlenül a főszabály szerinti sorrendtől.
3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett
3.4.3.1. A tanácsok eltérő létszáma miatt
A törvényszék másodfokú és munkaügyi ügyszakában azonos létszámú tanácsok működnek,
így nincs eltérő ügyelosztás.
3.4.3.2. Ügyhátralék feldolgozása miatt
Nincs eltérő ügyelosztási módszer, az ügyhátralékot az adott tanácsnak kell feldolgoznia.
3.4.3.3. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt
A törvényszék első- és másodfokú ügyszakában nincs eltérő ügyelosztási módszer, az adott
tanácsnak kell feldolgoznia.
A munkaügyi ügyszakban ilyen esetben a legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező bíró
kijelölése indokolt. Ebben az esetben az ügyet arra kell kiosztani, aki a megállapított
feltételekkel rendelkező bírók közül az ügykiosztás technikája szerint a soron következő.
3.4.3.4. A másodfokú felülbírálatok számának kiegyenlítése végett
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A nemperes fellebbezett ügyek aktuális számának függvényében, amennyiben az egy tanácsra
kiosztott ügyekben 10%-nál nagyobb eltérés mutatkozik, úgy az 1. sz. mellékletben foglaltaktól
eltérően a kevesebb üggyel rendelkező tanácsra kerülnek kiosztásra a nemperes fellebbezett
ügyek mindaddig, amíg a 10%-os eltérés meg nem szűnik.
3.4.3.5. Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében
A 3.4.1-3.4.2.4. pontban foglaltak szerint, valamint az általános ügyelosztási sorrend
alapulvételével kiosztott ügyek alapján, amennyiben az elsőfokú és munkaügyi tanácsok
között 10%-ot meghaladó eltérés mutatkozik a folyamatban lévő ügyek számában, úgy a
speciális ügyelosztási rend figyelmen kívül hagyásával az adott időszakban a legkevesebb
folyamatban lévő üggyel rendelkező tanácsra kerül kiosztásra az ügy az általános szignálási
rend alapulvételével.
3.4.4. Egyéb körülményekhez képest
3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt/miatt
Az általános és a speciális ügyelosztási rend érvényesül, kivéve a törvény alapján soron kívül
intézendő ügyeket, miután a törvénykezési szünet időtartama alatt arra az elsőfokú, illetve
munkaügyi tanácsra kerül kiosztásra, aki szolgálatot teljesít.
A másodfokú ügyek esetében a soron kívül intézendő ügyek a szolgálatot teljesítő tanácsra
kerülnek kiosztásra.
3.4.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy jellegére
A II/3.4.3.5. pontban foglaltak alkalmazásával kerül az ügy kiosztásra
3.4.4.3. A bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt
Az általános ügykiosztási rend és a II/3.4. pontban írt speciális szabályok alkalmazásával kerül
átszignálásra az ügy.
3.4.4.4. Bíró tartós távolléte miatt
Az átszignálásra a II/3.4.4.3. pont az irányadó.
3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása
A II/3.4.4.2-3.4.4.4. pontban írt ügykiosztás, átszignálás az irányadó.
3.4.5. Egyéb tervezhető kivételek 3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere.
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A törvényszék megbízott elnöke a Szegedi Járásbíróságon polgári ügyek intézésében vesz
részt.
Az igazgatási feladatok ellátására felkért törvényszéki bíró a törvényszék másodfokú
ügyszakába tartozó és a 4.Pf. tanácsra kiosztandó ügyek intézésében vesz részt.
A kollégiumvezető a törvényszék elsőfokú ügyszakába tartozó és az általános, valamint a
II/3.4-3.4.4.5. pontban írtak szerinti ügyelosztás alapján kiosztandó elsőfokú ügyek
intézésében vesz részt.
A polgári kollégium csoportvezetője a törvényszék civilisztikai ügyszakába tartozó II/3.4.1-ban
meghatározott elsőfokú ügyek intézésében vesz részt.
A cégbíróság csoportvezetője a cégügyek intézésében vesz részt.
A munkaügyi ügyszak csoportvezetője, kinevezéséig a csoportvezetői igazgatási feladatok
ellátására felkért bíró minden második kiosztásból részesül.
3.6. Az ügykiosztás menete
3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak
Minden nap az irodavezető mutatja be a szignálónak a kiosztandó ügyiratokat, aki a
kezelőirodán végzi el a kiosztást.
3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai
Az irodavezető bemutatja szignálásra a kiosztandó ügyet.
A szignáló kiosztja az ügyet.
Az irodai dolgozó a BIIR lajstromban felvezeti a kiosztást, majd elhelyezi az iratot a tanács
átadószekrény részébe.
A tanácshoz beosztott igazságügyi alkalmazott, a bíró, vagy a tanács elnöke átadókönyvvel
átveszi az iratot. Amennyiben az igazságügyi alkalmazott veszi át az iratot, úgy bemutatja a
kiosztott bírónak, vagy tanácselnöknek.
3.7. Az átosztás rendje
3.7.1. Az átosztás esetei
Ha az elsőfokú bíró, a másodfokú, munkaügyi tanács elnöke, a tanács tagjai a Pp. 16. § (3)
bekezdése alapján a kizárási okot maga jelenti be és a kizárás nem érinti a teljes másodfokú,
munkaügyi tanácsot, úgy a II/3.1.1. és II/3.1.3. pont szerinti ügykiosztásra jogosultak szignálják
át (osztják át) az ügyet és a II/3.8. pontban írt helyettesítési rend szerint jelölik ki a másodfokú,
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munkaügyi tanács elnökét, a másodfokú tanács tagját és az elsőfokú bírót. A kizárási ok
megjelölése az ügyiratban nem szerepelhet, azt az elsőfokú bírónak, a másodfokú tanács, a
munkaügyi tanács elnökének, a tanács tagjainak, a tanácsnak elnöki ügyszámon kell
bejelentenie. A II/3.1.1., II/3.1.3. pont szerinti ügykiosztásra jogosult az elnöki iratban tünteti
fel az elsőfokú, munkaügyi ügy esetében az eltérés (átszignálás), a másodfokú tanács
esetében a helyettesítés okát.
Amennyiben a másodfokú bíróság, a munkaügyi tanács elnöke és a tanács tagjai
valamennyien a Pp. 16. § (3) bekezdése alapján kizárási okot jelentenek be, a II/3.1.1. és 3.1.3.
pont szerinti ügykiosztásra jogosultak szignálják át (osztják át) az ügyet másik munkaügyi,
másodfokú tanácsra. Az eljárás menetére, az ok feltüntetésére az egyéni bejelentésre
vonatkozó szabályok az irányadóak.
Ha az ügyfél kéri az elsőfokú bíró, munkaügyi, másodfokú tanácselnök, tanácsba beosztott
bíró, ülnök vagy a tanács kizárását és az érintett a Pp. 16. § (3) bekezdése alapján a kizárási ok
fennálltát elismeri, úgy az előző pontban írtak szerinti 3.1.1. és 3.1.3. pont szerinti
ügykiosztásra jogosultak az előbbiekben írt eljárási rend megtartása mellett végzik el az
átszignálást (ügy átosztását).
Amennyiben az ügyfél kizárási kérelmében írtakat az eljáró elsőfokú bíró, munkaügyi,
másodfokú tanácselnök, a tanács tagja, a tanács nem ismeri el és a törvényszék másik tanácsa
elrendeli a kizárásukat, úgy az ügy átszignálását (átosztását) a 3.1.1. és a 3.1.3. pont szerintiek
végzik el a korábbiakban írt eljárás alkalmazásával.
3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor
Kizárás esetén a II/3.7.1. pontban meghatározottak szerint.
3.8. Helyettesítés rendje
Az elsőfokú bíró, a munkaügyi tanács elnökének akadályoztatása esetén - szóbeli bejelentését
követően – az ügyfelek tájékoztatása és a tárgyalás elhalasztása érdekében a kollégiumvezető,
munkaügyi ügyszakban a II/3.1.3. pont szerinti szignálásra jogosult jár el. A kollégiumvezető
akadályoztatása esetén csoportvezető, illetve bármelyik elsőfokú ügyeket intéző bíró járhat el.
A munkaügyi ügyszakban a II/3.1.3. pont szerinti ügykiosztásra jogosult helyett az emelkedő
sorszám szerint a következő tanácsszámú bíró járhat el.
A másodfokú tanácsok esetében a helyettesítés rendje a következő:
Másodfokú tanácsok esetében az akadályozott tanácselnököt elsősorban a kollégiumvezető,
távolléte esetén a csoportvezető, akadályoztatásuk esetén másik tanácselnök, míg a tanácsba
beosztott törvényszéki bírót a kollégiumvezető, csoportvezető, a másik tanács elnöke, vagy a
másik tanácsba beosztott törvényszéki bíró, az ő akadályoztatásuk esetén bármelyik elsőfokú
törvényszéki bíró a tanácsszám szerinti emelkedő sorrendben helyettesíti.
Eljárás a másodfokú tanácsok helyettesítése esetében: a tanácselnök, a tanácsba beosztott
bíró akadályoztatására vonatkozó szóbeli bejelentését követően a II/3.1.1. pontban írt
ügykiosztásra jogosultak jelölik ki az eljáró tanácselnököt, illetve az adott tanácsban eljáró
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bírót.

3.9. A fellebbviteli tanácsnál a törvényben meghatározotthoz képest magasabb létszám
feltüntetése, az eljáró tanácsot alkotó bírók körének meghatározása, több tanácsba beosztott
bíró – kis bírói létszámból vagy szakosodásból adódó változó összetételű tanácsok esetében.
A tanácsok összetételét az ügyelosztási rend mellékletei tartalmazzák.
3.10. Az ügyelosztási rend mellékletei
II/1. A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek polgári ügyszakban
II/2. A kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek és cégügyek polgári ügyszakban
II/2/A. A kirendelt járásbírók által intézett másodfokú ügyek polgári ügyszakban
II/2/B. A munkaügyi ügyszakban eljáró tanácsok által intézett ügyek
II/3. A beosztott bírók által intézett fellebbviteli ügyek polgári ügyszakban
II/4. A polgári ügyszakba beosztott titkárok, munkaügyi ügyszakban eljáró titkárok, valamint
bírósági ügyintézők által intézett ügyek
II/5. A közvetítői feladatokat ellátó bírók által intézett közvetítői ügyek polgári ügyszakban
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III.
A KÖZIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM ÜGYELOSZTÁSI RENDJE
1. Alapadatok

1. Az ügyelosztási rendet
előkészítette: dr. Lele Zsófia igazgatási feladatokkal megbízott tanácselnök
véleményezte: a Szegedi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma,
a Szegedi Törvényszék Bírói Tanácsa
jóváhagyta és
meghatározta: dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék megbízott elnöke

2. A Közigazgatási Kollégium által intézett ügycsoportok:
•
•
•
•

első fokú közigazgatási peres ügy,
közigazgatási nemperes ügy,
egyéb közigazgatási bírósági eljárás,
egyéb (vegyes) ügy.

1. Ügykiosztás
3.1. Az ügykiosztásra jogosultak megjelölése – beleértve a helyettesítést és az átosztás
eseteit is
Az ügykiosztásra jogosultak a törvényszék közigazgatási ügyszakában – beleértve a
helyettesítést és az átosztás eseteit is: a kollégiumvezető, akadályoztatása, kizárása esetén –
ideértve azt az esetet is, ha a kollégiumvezetői tisztség nincs betöltve– a közigazgatási
tanácsok elnökei, a tanácsszám szerinti emelkedő sorrendben. Az ő akadályoztatásuk, vagy
kizárásuk esetén a közigazgatási ügyszakba beosztott bírók, a tanácsszám szerinti emelkedő
sorrendben.
3.2. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszer meghatározása – [Büsz. 29-32. §,
szabályzat 116. § (1) bekezdés]
Az ügyek kiosztása a kezdőirat érkezésének időpontjában hatályos ügyelosztási rend alapján,
többügyelosztási módszer együttes alkalmazásával történik a III/3.4. és III/3.5. pontban foglalt
eltérésekkel.
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (7)-(8)
bekezdései szerinti ügyek kiosztása: arra a bíróra/tanácsra/titkára, aki az ügy elbírálását 2020.
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április 1-jét megelőzően megkezdte, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező, illetékes
bírósághoz osztották be.

3.3. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek kiosztásának
szabályai
Az ügyek kiosztása több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával történik: elsődlegesen
az ügy tárgya szerinti szakosodás (lásd III/ 1. számú melléklet) alapján, másodlagosan a
szakosodás körébe nem tartozó ügyek esetén a tanácsszámok emelkedő sorrendjének
figyelembe vételével érkezési sorrendben, harmadlagosan az arányos munkateher-megosztás
figyelembe vételével.
A bírósági közvetítési ügyszakban a szignálás érkezési sorrendben történik az arányos
munkateher-megosztás figyelembe vételével.
3.4. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés esetei
meghatározása, amelyek különösen
3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest
3.4.2. Perjogi helyzethez képest
3.4.2.1. Soronkívüli, vagy meghatározott határidőn belül intézendő ügy
Az ügykiosztás általános módszere alapján kerül kiosztásra az ilyen ügy, kivéve, ha az érintett
bíró/tanács/titkár munkaterhe vagy akadályoztatásamiatt hosszabb távolléte nem teszi
lehetővé a soronkívüli vagy meghatározott határidőn belüli ügyintézést. Ebben az esetben az
ügyet arra kell kiosztani, akinek az aktuális munkaterhe lehetővé teszi a soronkívüli vagy
meghatározott időn belüli ügyintézést.
3.4.2.2.Egyesítés, együttes elbírálás
A legkisebb sorszámú egyesítendő perben kijelölt bíró/tanács/titkár kerülkijelölésre.
3.4.2.3.Bíró/tanács/titkár kizárása
A bíró/tanács/titkár kizárását követően a III/3.1. pont szerint ügykiosztásra jogosultak járnak el
a törvényszék közigazgatási ügyszakában a III/3.7. pontban írt rend alapján és az ügyet a
III/3.2. pontban foglaltakra figyelemmel kialakított ügykiosztási módszer alapján, figyelemmel
a specializációra is, a sorrendben másik bíróra/tanácsra/titkárra szignálják (osztják) át.
A teljes tanács kizártsága esetén az előbbiekben írt személyek az ott meghatározott módon
szignálják át az ügyet másik tanácsra.
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A tanács elnökének vagy egyes tagjának kizárása esetén a III/3.1. pont szerinti ügykiosztásra
jogosultak járnak el és a III/3.7. pontban írt rend alapján eljárva jelölik ki az eljáró tanács
elnökét, vagy a tanácsban eljáró bírót a III/3.8. pontban írt helyettesítés rendje szerint. Ha a
tanács létszáma lehetővé teszi, akkor a tanács tagjának kizárása esetén a tanács elnöke jelöl ki
másik tanács tagot.
3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés
Az ügy azelőzményi ügyet tárgyaló bíróra/tanácsra/titkárra kerül kiosztásra függetlenül a
specializációtól.
3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása
3.4.3.1.Ügyhátralék feldolgozása miatt
Az ügyet/ügyeket az ügykiosztás technikája szerint azok között kell kiosztani, akiket az
ügyhátralék feldolgozására kijelöltek.
3.4.3.2. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt
A legalább 2éves gyakorlattal rendelkező bíró kijelölése indokolt; ebben az esetben az ügyet
arra kell kiosztani, aki a megállapított feltételekkel rendelkező bírák között az ügykiosztás
technikája szerint a soron következő.
3.4.3.3. Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében
Az ügyet, vagy ügyeket – függetlenül azok jellegétől – azok között kell kiosztani, akiknél az
érkezés tartósanalacsonyabb értéket mutat. Az ügy kiosztására jogosult személy a
munkateher arányos voltát ¼évente vizsgálja felül.
3.4.4. Egyéb körülményekhez képest
3.4.4.1. Bíró távolléte miatt
Figyelemmel az ügy jellegére – az ügykiosztás általános szabálya szerint soron következő
bíróra kerül az ügy kiosztásra.
3.4.4.2.Bíró/titkár szolgálati viszonyának megszűnése miatt
Az érintett bíró/titkár kimarad az ügyek kiosztásából, ebben az esetben az ügykiosztás
technikája szerint az ügyeket azok között kell kiosztani, akik annak elintézésére jogosultak.
3.4.4.3.Bíró/titkár tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt
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Az érintett bíró/titkár kimarad az ügyek kiosztásából, ebben az esetben az ügykiosztás
technikája szerint az ügyeket azok között kell kiosztani, akik annak elintézésére jogosultak.
3.4.4.4. Bíró/titkár részleges kirendelése
A kirendelés mértékétől függően részesül a kiosztásból.
3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása
3.4.5. Egyéb tervezhető kivételek
3.4.5.1. Szünetelés, félbeszakadás, felfüggesztés, hatályon kívül helyezés
A specializációtól függetlenül –az alapügyben eljárt bíró/titkár/tanács kerül kijelölésre abban
az esetben is, ha nem az következne, kivéve ha a bíró/titkár szolgálati viszonya megszűnt,
megszüntetésre került, tartósan távol van, illetve az az alapügyben eljáró bíró más okból már
nem ítélkezik a közigazgatási ügyszakban, továbbá ha a hatályon kívül helyezés esetén a
másodfokú/felülvizsgálati határozat másik bíró/tanács/titkár eljárását rendeli el, ezen
esetekben az III/3.2. pontban foglaltakra figyelemmel kialakított ügykiosztási sorrendben
következő bíró/tanács/titkárkerül kijelölésre.
3.4.5.2. Perújítás
Amennyiben sorszámánál fogva az alapügyben eljáró bíróra/tanácsra/titkárra jutna az ügy, az
III/3.2. pontban foglaltakra figyelemmel kialakított ügykiosztási sorrendben következő,
alapügyben el nem járt bíró/tanács/titkár kerül kijelölésre.
3.4.5.3 Visszautasítás
Amennyiben a bíróság a keresetlevelet visszautasította, az ismételten benyújtott keresetlevél
folytán indult ügyben az alapügyben eljáró bíró/tanács/titkár kerül kijelölésre.
3.4.5.4.A Kp. 8. § (1) bekezdés alapján tanács elé tartozó ügyekben
A közigazgatási ügyszakban működő 101., 102., és 103. számú tanácsokra kerülnek kiosztásra
a III/3.2. és III/3.4. pontban meghatározottak alapján a kollégiumvezető – kinevezéséig az
igazgatási feladatok ellátására felkért bíró – tárgyalási kedvezményének figyelembe vételével.
A három bíróból álló tanács elnöke az előadót és a tagot az ügyelosztási rend keretei között
jelöli ki azarányos munkateher elosztásra is figyelemmel. A tanács elnöke az előadó bírói
feladatokat is elláthatja.
3.5. A vezetők által intézett ügyek típusai és a kiosztás módszere
Valamennyi elnöki ügyben a Szegedi Törvényszék elnöke jár el.
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A vezetők által intézendő peres ügyek típusai és a kiosztásának módszere:
• A közigazgatási kollégium vezetője – kinevezéséig az igazgatási feladatok ellátására
felkért bíró – az ügyek intézésében részt vesz a tárgyalási kedvezménye figyelembe
vételével.

3.6. Az ügykiosztás menete
3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak
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, vagy a kezelőirodai tisztviselő bemutatja az ügykiosztásra jogosult személynek.
3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai
Az ügykiosztásra jogosult a kezelőiroda vezetője, vagy egyéb tisztviselője által kiosztásra
bemutatott ügyben eljáró bírót/tanácsot/titkárt legkésőbb az irat bemutatását követő
munkanaponaz ügyelosztási rendben rögzített módszereknek megfelelően kijelöli. A kijelölt
bíró/tanács/titkár számát, a kijelölés időpontját az ügy iratborítékán feltünteti, az ily módon
történő kijelölést aláírásával ellátja. Ezt követően az iratot nyomban visszajuttatja a
kezelőirodának.
3.7. Az átosztás rendje
3.7.1. Az átosztás esetei
3.7.1.1. Ha a bíró, a tanács elnöke, a tanács tagjaa Kp. 10. § (5) bekezdése alapján
alkalmazandó Pp. 16. § (3) bekezdése alapján a kizárási okot maga jelenti be és a kizárás nem
érinti a teljes tanácsot, úgy a III/3.1. pont szerinti ügykiosztásra jogosultak szignálják át
(osztják) át az ügyet és a III/3.8. pontban írt helyettesítési rend szerint jelölik ki a tanács
elnökét, a tanács tagját. Ha a tanács létszáma lehetővé teszi, akkor a tanács tagjának kizárása
esetén a tanács elnöke jelöl ki másik tanács tagot. A kizárási ok megjelölése az ügyiratban
nem szerepelhet, azt a bírónak, a tanács elnökének, a tanács tagjának, a tanácsnak elnöki
ügyszámon kell bejelentenie. A III/3.1. pont szerinti ügykiosztásra jogosult az elnöki iratban
tünteti fel az eltérés (átszignálás), illetve a helyettesítés okát.Amennyiben a tanács elnöke és a
tanács tagjai valamennyien a Pp. 16. § (3) bekezdése alapján kizárási okot jelentenek be, a
III/3.1. pont szerinti ügykiosztásra jogosultak szignálják át (osztják át) az ügyet másik tanácsra.
Az eljárás menetére, az ok feltüntetésére az egyéni bejelentésre vonatkozó szabályok az
irányadók.
Ha az ügyfél kéri a bíró, a tanács elnöke, a tanácsba beosztott bíró vagy a tanács kizárását és
az érintett a Pp. 16. § (3) bekezdése alapján a kizárási ok fennálltát elismeri, úgy az előző
pontban írtak szerintiügykiosztásra jogosultak az előbbiekben írt eljárási rend megtartása
mellett végzik el az átszignálást (az ügy átosztását).
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Amennyiben az ügyfél kizárási kérelmében írtakat a bíró, a tanács elnöke, a tanács tagja, a
tanács nem ismeri el és a törvényszék közigazgatási ügyszakos másik tanácsa elrendeli a
kizárásukat, úgy az ügy átszignálását (átosztását) a III/3.1. pont szerintiek végzik el a
korábbiakban írt eljárás alkalmazásával.
3.7.1.2. Bíró tartós távolléte – soronkívüli ügyben a bíró/titkár előreláthatóan az
ügyintézésrenyitva álló határidő legalább fele időtartamára kiterjedő távolléte esetén
azügykiosztásra jogosult az érintett ügyet azonnal átosztja az adott ügyszakban eljáró
bíróra/titkárra azügykiosztás általános szabályai szerint.
A bíró/titkár tartós, előreláthatóan legalább 3 havi távolléte esetén az érintett bíró/titkár
ügyeita III/3.1. pont szerinti ügykiosztásra jogosulta többi, adott ügyszakban eljáró bíró/titkár
között azonnal átosztja azügykiosztás általános szabályai szerint.
Azonnali átosztás lehetőségének hiányában az ügykiosztásra jogosult a szabályzat 106. § (2)
bekezdés a)-e) pontjában foglaltakra is figyelemmel az ügykiosztás általános szabályai szerint
az adott szakágban ítélkező bírák/tanácsok/titkárok között osztja ki.
3.7.1.3. Bíró teljes kirendelése esetén az ügykiosztásra jogosult az ügyet átosztja az azonos
ügyszakban eljáró más bíróra/tanácsra a III/3.2. és III/3.3. pontokban foglaltaknak
megfelelően.
3.7.1.4. Egyenletes munkateher biztosítása – ez okból ügy átosztására csak különösen indokolt
esetben kerülhet sor. Ilyen esetben az ügyet arra a bíróra/tanácsra/titkárra kell átosztani,
akinél a folyamatban lévő ügyek száma tartósan alacsony értéket mutat.
3.7.1.5. Ügyhátralék feldolgozása – ebben az esetben az ügyet/ügyeket az ügykiosztás
technikája szerint azokra kell átosztani, akiket az ügyhátralék feldolgozására kijelöltek.
3.7.1.6. Ügyek egyesítése, együttes elbírálása – a legkisebb sorszámú egyesítendő vagy
együttesen elbírálandó ügyben kijelölt bíróra/tanácsra/titkárra kerül a magasabb sorszámú
ügy átosztásra.
3.7.1.7. Előzményi vagy mintaperre tekintettel – indokolt esetben az ügy az előzményi vagy
minta ügyet tárgyaló bíróra/tanácsra/titkárra kerül kiosztásra.
3.7.1.8. Tanács elé utalás – a Kp. 8. § (4) bekezdése alapján egyesbíró által tanács elé utalt per
arra a tanácsra kerül átszignálásra, amelynek tagja (egyesbírói minőségében) a pert tanács elé
utalta. Az előadói bírói feladatokat elsősorban az a bíró látja el, aki az ügyet tanács elé utalta.
3.7.1.9. Egyesbíró elé utalás – a Kp. 8. § (1) bekezdése alapján tanács által intézendő, de
egyesbíró elé utalt ügy az eljáró tanácsnak atagjára kerül átszignálásra.
3.7.1.10. Egyéb ok
•

bíró szolgálati viszonyának megszűnése, megszüntetése, vagy ha a bíró más okból már
nem ítélkezik közigazgatási ügyszakban
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•

a bíróság működését érintő egyéb fontos ok

3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor
A kijelölés módosítása esetén aIII/3.6. pontban leírt eljárás értelemszerűen alkalmazandó.
Amennyiben az ügyek átosztása miatt tárgyalás marad el, erről az a bíró/tanács/titkár jogosult
az ügyfeleket értesíteni, akire az ügy átosztásra került.
3.8. Helyettesítés rendje
A bíró akadályoztatása esetén – szóbeli bejelentését követően – az ügyfelek tájékoztatása és a
tárgyalás elhalasztása érdekében a III/3.1. pontban írt ügykiosztásra jogosultak vagy az általuk
kijelölt bármelyik közigazgatási ügyszakos bíró eljárhat.
Azokban a befejezett ügyekben, amelyekben a bíróság hatáskörébe tartozó további
intézkedést kell tenni, az átosztás szabályait megfelelően kell alkalmazni.
A tanácsok esetében a helyettesítés rendje a következő:
Az akadályozott tanács elnökét elsősorban a közigazgatási kollégium vezetője, akadályoztatása
esetén másodsorban a másik tanács elnöke a tanácsszám szerinti emelkedő sorrendben,
akadályoztatásuk esetén végül bármelyik közigazgatási ügyszakos törvényszéki bíró –
figyelemmel a szakosodásra is – a tanácsszám szerinti emelkedő sorrendben, míg az
akadályozott tanácsba beosztott törvényszéki bírót elsősorban a közigazgatási kollégium
vezetője, akadályoztatása esetén másodsorban a másik tanács elnöke a tanácsszám szerinti
emelkedő sorrendben, akadályoztatásuk esetén végül bármelyik közigazgatási ügyszakos
törvényszéki bíró – figyelemmel a szakosodásra is – a tanácsszám szerinti emelkedő
sorrendben helyettesíti. Az akadályozott tanácsba beosztott törvényszéki bíró helyettesítésére
akkor kerül sor, ha a tanács létszáma nem teszi lehetővé azt, hogy a tanács elnöke másik
tanács tagot jelöljön ki.
Eljárás a tanácsok helyettesítése esetében: a tanács elnöke, a tanácsba beosztott bíró
akadályoztatására vonatkozó szóbeli bejelentését követően a III/3.1. pontban írt ügykiosztásra
jogosultak jelölik ki a tanács elnökét, illetve a tanácsban eljáró bírót.Ha a tanács létszáma
lehetővé teszi, akkor a tanács tagjának akadályoztatása esetén a tanács elnöke jelöl ki másik
tanács tagot.
A tanácsok összetételét az ügyelosztási rend mellékletei tartalmazzák.
3.10. Az ügyelosztási rend mellékletei
III/1. A beosztott bírók által intézett ügyek közigazgatási ügyszakban
III/2. A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek közigazgatási ügyszakban
III/3. A közvetítői feladatokat ellátó bírók által intézett közvetítői ügyek közigazgatási
ügyszakban
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Szeged, 2019. december 04.

dr. Tárkány-Szűcs Babett
a törvényszék elnöke

* A módosítások a Szegedi Törvényszék Büntető, valamint a Polgári-Gazdasági-Közigazgatási
és Munkaügyi Kollégiumát érintik, melyek vastag betűvel kerültek kiemelésre. A módosított
ügyelosztási rendet a Büntető Kollégium, a Polgári-Gazdasági-Közigazgatási és Munkaügyi
Kollégium, valamint a Bírói Tanács véleményezte. A módosított ügyelosztási rend 2020. január
31. napjától hatályos.
Szeged, 2020. január 31.

dr. Tárkány-Szűcs Babett
megbízott törvényszéki elnök

** A módosítások a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiumát, valamint a Polgári-GazdaságiKözigazgatási és Munkaügyi Kollégiumát érintik, melyek vastag betűvel kerültek kiemelésre.
A módosított ügyelosztási rendet a Büntető Kollégium, a Polgári-Gazdasági-Közigazgatási és
Munkaügyi Kollégium, valamint a Bírói Tanács véleményezte. A módosított ügyelosztási rend a
Büntető Kollégium tekintetében 2020. február 21. napjától, a Polgári-GazdaságiKözigazgatási és Munkaügyi Kollégium tekintetében pedig 2020. március 1. napjától
hatályos.
Szeged, 2020. február 21.

dr. Tárkány-Szűcs Babett
megbízott törvényszéki elnök
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*** A módosítások a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiumát érintik, melyek vastag
betűvel kerültek kiemelésre. A módosított ügyelosztási rendet a Büntető Kollégium, valamint
a Bírói Tanács véleményezte. A módosított ügyelosztási rend 2020. március 12. napjától
hatályos.
Szeged, 2020. március 12.

dr. Tárkány-Szűcs Babett
megbízott törvényszéki elnök

**** A módosítások a Szegedi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégiumát és a
Közigazgatási Kollégiumát érintik, melyek vastag betűvel kerültek kiemelésre. A módosított
ügyelosztási rendet a Büntető Kollégium, a Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégium, a
Közigazgatási Kollégium, valamint a Bírói Tanács véleményezte. A módosított ügyelosztási
rend 2020. április 1. napjától hatályos.
Szeged, 2020. április 1.

dr. Tárkány-Szűcs Babett
megbízott törvényszéki elnök

***** A módosítások a Szegedi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumát és a Polgári-GazdaságiMunkaügyi Kollégiumát érintik, melyek vastag és dőlt betűvel kerültek kiemelésre. A
módosított ügyelosztási rendet a Közigazgatási Kollégium véleményezte.A módosított
ügyelosztási rend 2020. április 8. napjától hatályos.
Szeged, 2020. április 8.

dr. Tárkány-Szűcs Babett
megbízott törvényszéki elnök

****** A módosítások a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiumát érintik. A módosított
ügyelosztási rendet a Büntető Kollégium véleményezte. A módosított ügyelosztási rend 2020.
május 15. napjától hatályos.
Szeged, 2020. május 15.

dr. Tárkány-Szűcs Babett
megbízott törvényszéki elnök
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******* A módosítások a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiumát és a Polgári-GazdaságiMunkaügyi Kollégiumát érintik. A módosított ügyelosztási rendet a Büntető Kollégium és a
Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Kollégium véleményezte. A módosított ügyelosztási rend 2020.
július 3. napjától hatályos.
Szeged, 2020. július 3.

dr. Vida-Sós Tünde
megbízott törvényszéki elnök

******** A módosítások a Szegedi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumát érintik. A
módosított ügyelosztási rendet a Közigazgatási Kollégium véleményezte. A módosított
ügyelosztási rend 2020. július 15. napjától hatályos.
Szeged, 2020. július 13.

dr. Vida-Sós Tünde
megbízott törvényszéki elnök
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I/1. Melléklet az ügyelosztási rendhez
A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek büntető ügyszakban

A melléklet időbeli hatálya: 2020. január 30-tól július 3-tól 2020. december 31-ig

Tanácsszám

Név

Intézett ügycsoport

1.B.

ifj. dr. Tóth Tibor törvényszéki bíró
dr. Kóbor Jenő
törvényszéki bíró
dr. Cseh Lívia Szegedi
Járásbíróságról 2020. január 1-től
2020. június 30-ig kirendelt bíró
dr. Szűcs Károly

- valamennyi peres- és nemperes ügy
- fiatalkorú büntetőügye
- bírósági mentesítés iránti ügy
- semmisségi ügy
- népfelkelési ügy
- egyéb (vegyes) ügy

3.B.

Kissné dr. Gyuris Patrícia
törvényszéki bíró

kiosztott elsőfokú büntetőügy

4.B.

dr. Nagy Andrea törvényszéki bíró

kiosztott elsőfokú büntetőügy

5.B.

dr. Égető Sándor törvényszéki bíró

kiosztott elsőfokú büntetőügy

6.B.

dr. Kóbor Jenő törvényszéki bíró
dr. Czédli Gergő Szegedi
Járásbíróságról 2020. január 1-től
2020. december 31. napjáig
kirendelt bíró
dr. Schlichter Erika 2020. január 1.
napjától 2020. december 31.
napjáig kirendelt
dr. Szűcs Károly

- valamennyi peres- és nemperes ügy
- fiatalkorú büntetőügye
- bírósági mentesítés iránti ügy
- semmisségi ügy
- népfelkelési ügy
- egyéb (vegyes) ügy

7.B.

dr. Bathó Nikolett törvényszéki bíró
dr. Schlichter Erika Szegedi
Járásbíróságról 2020. január 1.
napjától 2020. december 31.
kirendelt bíró
dr. Tímár Tamás

- valamennyi peres- és nemperes ügy
- fiatalkorú büntetőügye
- bírósági mentesítés iránti ügy
- semmisségi ügy
- népfelkelési ügy
- egyéb (vegyes) ügy
- a továbbiakban kiosztott elsőfokú büntetőügy

9.B.

dr. Gaudi Tibor törvényszéki bíró
dr. Gácsiné dr. Gaál Katalin
Szegedi Járásbíróságról 2020.
január 1-től 2020. június 30-ig
dr. Tímár Tamás

- valamennyi peres- és nemperes ügy
- fiatalkorú büntetőügye
- bírósági mentesítés iránti ügy
- semmisségi ügy
- népfelkelési ügy
- egyéb (vegyes) ügy

10.B.

dr. Lakatos Lajos Sándor
törvényszéki bíró

- kiosztott elsőfokú büntetőügy
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11.B.

dr. Molnárné dr. Mészáros Noémi
törvényszéki bíró
dr. Nóvé Ágnes törvényszéki bíró
dr. Szűcs Károly

- kiosztott elsőfokú büntetőügy
- amennyiben a Be. 14. § (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott kizárási ok indokolja valamennyi
peres és nemperes ügy

12.B.

dr. Nógrádi Beáta törvényszéki bíró - amennyiben a Be. 14. § (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott kizárási ok indokolja valamennyi peres
és nemperes ügy

13.B.

dr. Berkes Tamás törvényszéki bíró - amennyiben a Be. 14. § (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott kizárási ok indokolja valamennyi peres
és nemperes ügy

14.B.

dr. Kemenes Krisztián törvényszéki - amennyiben a Be. 14. § (3) bekezdés a) pontjában
bíró
meghatározott kizárási ok indokolja valamennyi peres
és nemperes ügy

KB.I.

dr. Égető Sándor katonai bíró

- katonai büntetőügy
- katonai büntető nem peres ügy
- katonai nyomozási bírói ügy
- mentesítés iránti ügy
- katonai büntetés-végrehajtási ügy
- fenyítést kiszabó határozat vagy parancs bírósági
felülvizsgálata
- nemperes ügy
- egyéb (vegyes) ügy

KB.II.

dr. Kónya Tamás katonai bíró

- katonai büntetőügy
- katonai büntető nem peres ügy
- katonai nyomozási bírói ügy
- mentesítés iránti ügy
- katonai büntetés-végrehajtási ügy
- fenyítést kiszabó határozat vagy parancs bírósági
felülvizsgálata
- nemperes ügy
- egyéb (vegyes) ügy

2.Bv.,
2.Szv.,
2.F.

dr. Lakatos Lajos Sándor
törvényszéki bíró

- büntetés-végrehajtási ügyek

3.Bv.,
3.Szv.,
3.F.

dr. Sós József törvényszéki bíró
- büntetés-végrehajtási ügyek
dr. Nóvé Ágnes törvényszéki bíró

20.Bv.

dr. Molnár Mária Julianna
törvényszéki bíró

Bv. tv. 10/A. §-ában szabályozott kártalanítási
tárgyú ügyek

22.Bv.

Kőrösi Gábor
igazgatási feladatok ellátásával
megbízott törvényszéki bíró

Bv. tv. 10/A. §-ában szabályozott kártalanítási
tárgyú ügyek

23.Bv.

dr. Karácsonyi Katalin

Bv. tv. 10/A. §-ában szabályozott kártalanítási
tárgyú ügyek
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A 40/2020. (III.11.) Korm rendelet által elrendelt veszélyhelyzet idejére, a Be. 10. § (1) bekezdés
3. pontjában írt bűncselekmények esetén eljáró bíró:
1.B. tanács dr. Tóth Tibor törvényszéki bíró
6.B. tanács dr. Kóbor Jenő törvényszéki bíró
7.B. tanács dr. Bathó Nikolett törvényszéki bíró
9.B. tanács dr. Gaudi Tibor törvényszéki bíró
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I/2. Melléklet az ügyelosztási rendhez
A kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek büntető ügyszakban

A melléklet időbeli hatálya: 2020. január 30-tól 2020. december 31-ig
Tanácsszám

Név

20.Bv.

dr. Molnár Mária Julianna

21.Bv.

dr. Borsos Judit

22.Bv.

dr. Kőrösi Gábor

23.Bv.

dr. Karácsonyi Katalin

Kirendelés a Törvényszékhez Intézett ügycsoport
Honnan

Időtartam

Szegedi
Közigazgatási
és Munkaügyi
Bíróság

2020. január
1-től 2020.
Bv. tv. 10/A. §-ában szabályozott
december
kártalanítási tárgyú ügyek
31-ig
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I/3. Melléklet az ügyelosztási rendhez
A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek büntető ügyszakban
A melléklet időbeli hatálya: 2020. március 10-től július 3-tól 2020. december 31-ig
Tanács- Név
szám

Kirendelés a
Törvényszékhez
Honnan

1.Bf.

Intézett ügycsoport
Időtartam

tanácselnök: dr. Nagy
Andrea
kollégiumvezető-helyettes
tanács tagjai:
Kissné dr. Gyuris Patrícia,
dr. Molnárné dr.
Mészáros Noémi

- fellebbezett büntetőügy
fiatalkorú
fellebbezett
büntetőügye
- fellebbezett büntető nem
peres ügy
- perújítási indítvány
- fellebbezett nyomozási bírói
ügy
- egy éven túli előzetes
letartóztatás
miatt
felterjesztett ügy
- bírósági mentesítés iránti
fellebbezett ügy
- egyéb (vegyes) ügy
fellebbezett
büntetésvégrehajtási ügyek

dr. Bathó Nikolett,
dr. Tóth Tibor,
dr. Berkes Tamás,
dr. Kóbor Jenő
dr. Gaudi Tibor
dr. Nóvé Ágnes
dr. Kemenes Krisztián
dr. Égető Sándor
dr. Kónya Tamás
törvényszéki bírók
dr. Lukács Levente

Hódmezővásárhelyi 2019.
Járásbíróság
szeptember.
10-től 2020.
szeptember
9-ig

dr. Horváth-Tóth Imola

Makói Járásbíróság

Takácsné dr. Pető Judit
dr. Tóth Kinga Ágota
törvényszéki bíró

Szegedi Közig. és
2020. január
Munkaügyi Bíróság 1-től 2020.
december
31-ig

2019.
szeptember
9-től 2020.
szeptember
8-ig

fellebbezett
büntetésvégrehajtási ügyek
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2.Bf.

3.Bf.

tanácselnök:
dr. Nógrádi Beáta
igazgatási feladatok
ellátására felkért
törvényszéki bíró
tanács tagjai:
dr. Kemenes Krisztián
törvényszéki bíró
és
Kissné dr. Gyuris Patrícia
törvényszéki bíró
dr. Molnárné dr.
Mészáros Noémi
törvényszéki bíró

- fellebbezett büntetőügy
2020. február fiatalkorú
fellebbezett
12-től 2020. büntetőügye
június
- fellebbezett büntető nem
szeptember peres ügy
30-ig
- perújítási indítvány
- fellebbezett nyomozási bírói
ügy
- egy éven túli előzetes
letartóztatás
miatt
felterjesztett ügy
- bírósági mentesítés iránti
fellebbezett ügy
- egyéb (vegyes) ügy
fellebbezett
büntetésvégrehajtási ügyek
2019.
szeptember
9-től 2020.
szeptember
8-ig

dr. Horváth-Tóth Imola

Makói Járásbíróság

Takácsné dr. Pető Judit
dr. Tóth Kinga Ágota
törvényszéki bíró

2020. január
Szegedi Közig. és
Munkaügyi Bíróság 1-től 2020.
december
31-ig

fellebbezett
büntetésvégrehajtási ügyek

tanácselnök: Juhászné dr.
Prágai Erika tanácselnök
tanács tagjai:
dr. Berkes Tamás
törvényszéki bíró és
dr. Lukács Levente
Hódmezővásárhelyi 2019.
Járásbíróság
szeptember.
10-től 2020.
szeptember
9-ig

- fellebbezett büntetőügy
fiatalkorú
fellebbezett
büntetőügye
- fellebbezett büntető nem
peres ügy
- perújítási indítvány
- fellebbezett nyomozási bírói
ügy
- egy éven túli előzetes
letartóztatás
miatt
felterjesztett ügy
- bírósági mentesítés iránti
fellebbezett ügy
- egyéb (vegyes) ügy
fellebbezett
büntetésvégrehajtási ügyek

Kissné dr. Gyuris Patrícia
törvényszéki bíró
dr. Horváth-Tóth Imola

Makói Járásbíróság

2019.
szeptember
9-től 2020.
szeptember
8-ig

Takácsné dr. Pető Judit
dr. Tóth Kinga Ágota
törvényszéki bíró

Szegedi Közig. és
2020. január
Munkaügyi Bíróság 1-től 2020.
december

fellebbezett
büntetésvégrehajtási ügyek
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31-ig

4.Bf.

tanácselnök: dr. Bakos
Éva tanácselnök
a tanács tagjai:
Kissné dr. Gyuris Patrícia
dr. Molnárné dr.
Mészáros Noémi

- fellebbezett büntetőügy
fiatalkorú
fellebbezett
büntetőügye
- fellebbezett büntető nem
peres ügy
- perújítási indítvány
- fellebbezett nyomozási bírói
ügy
- egy éven túli előzetes
letartóztatás
miatt
felterjesztett ügy
- bírósági mentesítés iránti
fellebbezett ügy
- egyéb (vegyes) ügy
fellebbezett
büntetésvégrehajtási ügyek

dr. Bathó Nikolett
dr. Tóth Tibor
dr. Berkes Tamás
dr. Kóbor Jenő
dr. Gaudi Tibor
dr. Nóvé Ágnes
dr. Kemenes Krisztián
dr. Égető Sándor
dr. Kónya Tamás
törvényszéki bíró

5.Bf.

dr. Lukács Levente

Hódmezővásárhelyi 2019.
Járásbíróság
szeptember.
10-től 2020.
szeptember
9-ig

dr. Horváth-Tóth Imola

Makói Járásbíróság

Takácsné dr. Pető Judit
dr. Tóth Kinga Ágota
törvényszéki bíró

Szegedi Közig. és
2020. január
Munkaügyi Bíróság 1-től 2020.
december
31-ig

Tanácselnök:
dr. Bathó Nikolett egyes
igazgatási feladatok
ellátására felkért
törvényszéki bíró
a tanács tagjai:
dr. Égető Sándor
dr. Kónya Tamás
dr. Kóbor Jenő
dr. Tóth Tibor

2019.
szeptember
9-től 2020.
szeptember
8-ig
fellebbezett
büntetésvégrehajtási ügyek

- fellebbezett büntető nem
peres ügy
- fellebbezett nyomozási bírói
ügy
- 1 éven túli előzetes
letartóztatás
miatt
felterjesztett ügy
- egyéb (vegyes) ügy
fellebbezett
büntetésvégrehajtási ügyek
- fellebbezett büntetőügy
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dr. Gaudi Tibor
törvényszéki bírók

fiatalkorú
fellebbezett
büntetőügye
- perújítási indítvány

dr. Kemenes Krisztián
dr. Berkes Tamás
dr. Molnárné dr.
Mészáros Noémi
Kissné dr. Gyuris Patrícia
törvényszéki bírók
dr. Lukács Levente
járásbírósági bíró

6.Bf.

Hódmezővásárhelyi
2019.
Járásbíróság
szeptember
10-től 2020.
szeptember
9-ig

dr. Horváth-Tóth Imola

Makói Járásbíróság

Takácsné dr. Pető Judit
dr. Tóth Kinga Ágota
törvényszéki bíró

2020. január
Szegedi Közig. és
Munkaügyi Bíróság 1-től 2020.
december
31-ig

dr. Altmayer Ákos

Szegedi
Járásbíróság

Tanácselnök:
dr. Berkes Tamás egyes
igazgatási feladatok
ellátására felkért
törvényszéki bíró
a tanács tagjai:
dr. Gaudi Tibor
dr. Lakatos Lajos Sándor
dr. Molnárné dr.
Mészáros Noémi
dr. Kemenes Krisztián
törvényszéki bíró

2019.
szeptember
9-től 2020.
szeptember
8-ig

- elsősorban fellebbezett
büntetés-végrehajtási
ügyek

fellebbezett
büntetésvégrehajtási ügyek

2020. január
15-től 2020.
június 30-ig

2020.
március 3.
napjától
2020. július
15.
szeptember
30. napjáig

kiosztott fellebbezett peres és
nemperes büntetőügy
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dr. Lukács Levente

Hódmezővásárhelyi 2019.
Járásbíróság
szeptember
10-től 2020.
szeptember
9-ig

dr. Horváth-Tóth Imola

Makói Járásbíróság

2019.
szeptember
9-től 2020.
szeptember
8-ig
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I/4. Melléklet az ügyelosztási rendhez
A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek büntető ügyszakban

A melléklet időbeli hatálya: 2020. április 1-től július 3-tól 2020. december 31-ig
Tanácsszám Név
(ha van)

Intézett ügycsoport

2.Bf.

dr. Varga Péter László

a másodfokú tanácsok mellett, a bírósági ügyintéző
által ellátható feladatok

1.Bf. és 4.Bf. Tóthné Balogh Tímea

a másodfokú tanácsok mellett, a bírósági ügyintéző
által ellátható feladatok

4.Bv.

dr. Szilágyi-Teiszl Gerda bírósági bv. bírósági titkár által ellátható feladatok
titkár

15.Bv.

dr. Knodel Márta

bv. bírósági titkár által ellátható feladatok

24.Bv.

dr. Ördög-Ármós Erika

bv. bírósági titkár által ellátható feladatok

7.Bv.

dr. Margittai Orsolya

bv. bírósági titkár által ellátható feladatok

17.Bv.

dr. Házi Edit

bv. bírósági titkár által ellátható feladatok

18.Bv.

dr. Villányi-Kis Ildikó

bv. bírósági titkár által ellátható feladatok

19.Bv.

dr. Szegfű Rózsa

bv. bírósági titkár által ellátható feladatok
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I/5. Melléklet az ügyelosztási rendhez
A kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek büntető ügyszakban
A melléklet időbeli hatálya: 2020. március 12-től július 3-tól 2020. december 31-ig
Tanács- Név
szám
(ha van)
7.Bv.

dr. Margittai Orsolya

8.Bv.

dr. Erdélyi Henrietta

9.Bv.

dr. Gárdiánné
dr. Kocsis Daniella

14.Bv.

dr. Ódry Krisztián Zsolt

25.Bv.

Kerekné dr. Jakó Nóra

26.Bv.

dr. Tóthné dr. Takács
Katalin

27.Bv.

dr. Lakatos Zsolt

Kirendelés a
Törvényszékhez
Honnan

Intézett ügycsoport

Időtartam

Szegedi
2020. január
Közigazgatási 1-től 2020.
és Munkaügyi június 30-ig
Bíróság

bv. bírósági titkár által ellátható
feladatok

bv. bírósági titkár által ellátható
feladatok
Szegedi
Járásbíróság

Szegedi
Járásbíróság

Szegedi
Járásbíróság

Szegedi
Járásbíróság

2020. január
1-től 2020.
Bv. tv. 10/A. §-ában szabályozott
kártalanítási tárgyú ügyek
június 30
december 31ig

2020. január
1-től 2020.
december 31ig

bv. bírósági titkár által ellátható
feladatok
Bv. tv. 10/A. §-ában szabályozott
kártalanítási tárgyú ügyek

2020. január
1-től 2020.
december 31ig

bv. bírósági titkár által ellátható
feladatok
Bv. tv. 10/A. §-ában szabályozott
kártalanítási tárgyú ügyek

2020. június
25-től
Bv. tv. 10/A. §-ában szabályozott
2020.
kártalanítási tárgyú ügyek
december 31ig

17.Bv.

dr. Házi Edit

Szegedi
Közigazgatási
és Munkaügyi
Bíróság

2020. január bv. bírósági titkár által ellátható
1-től 2020.
feladatok
december 31ig

18.Bv.

dr. Villányi-Kis Ildikó

Szegedi
2020. január bv. bírósági titkár által ellátható
Közigazgatási 1-től 2020.
feladatok
és Munkaügyi december 31-
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Bíróság

ig

19.Bv.

dr. Szegfű Rózsa

Szegedi
Közigazgatási
és Munkaügyi
Bíróság

2020. január bv. bírósági titkár által ellátható
1-től 2020.
feladatok
december 31ig

3.Bf.

dr. Tóth Géza

Szegedi
Járásbíróság

2020. március a másodfokú tanácsok mellett, a
12-től 2020.
bírósági ügyintéző által ellátható
december 31- feladatok
ig
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I/6. Melléklet az ügyelosztási rendhez
Az 1.Bf., 4.Bf. és 5.Bf. tanács helyettesítési rend
A melléklet időbeli hatálya: 2020. július 3-tól 2020. december 31-ig
Tanácsszám

Név

1.Bf.

dr. Bathó Nikolett,
dr. Tóth Tibor,
dr. Berkes Tamás,
dr. Kóbor Jenő
dr. Gaudi Tibor
dr. Nóvé Ágnes
dr. Kemenes Krisztián
dr. Égető Sándor
dr. Kónya Tamás
törvényszéki bírók
dr. Lukács Levente
dr. Horváth-Tóth Imola
kirendelt járásbírósági bíró

4.Bf.

dr. Bathó Nikolett
dr. Tóth Tibor
dr. Berkes Tamás
dr. Kóbor Jenő
dr. Gaudi Tibor
dr. Nóvé Ágnes
dr. Kemenes Krisztián
dr. Égető Sándor
dr. Kónya Tamás
törvényszéki bíró
dr. Lukács Levente
dr. Horváth-Tóth Imola
kirendelt járásbírósági bíró

5.Bf.

dr. Kóbor Jenő
dr. Tóth Tibor
dr. Gaudi Tibor
dr. Kemenes Krisztián
dr. Berkes Tamás
dr. Molnárné dr. Mészáros Noémi
Kissné dr. Gyuris Patrícia
törvényszéki bírók
dr. Lukács Levente
kirendelt járásbírósági bíró
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II/1. Melléklet az ügyelosztási rendhez
A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyekpolgári ügyszakban
A melléklet időbeli hatálya 2020. május 15-től 2020. december 31-ig
Tanácsszám

Név

Intézett ügycsoport

1.

dr. Némethné dr. Suták Anikó
törvényszéki bíró:

a Pp. 20. § (1) bekezdése, valamint a (3)
bekezdés a) pontja alapján a törvényszék hatáskörébe
tartozó elsőfokú peres és Cspk., Fpk., Apk., Tfpk., Vpk.
nemperes ügyek intézése.

6.

dr. Szűcs Károly törvényszéki bíró:

•
•

A Szegedi Járásbíróságra történő kirendelése
mellett
a Pp. 20. § (1) bekezdése, valamint a (3)
bekezdés a) pontja alapján a törvényszék
hatáskörébe tartozó elsőfokú peres ügyek
intézése.

7.

dr. Lakatos Péter kollégiumvezető

•

a Pp. 20. § (1) bekezdése, valamint a (3)
bekezdés a) pontja alapján a törvényszék
hatáskörébe tartozó elsőfokú peres és Cspk.,
Fpk., Apk., Tfpk., Vpk. nemperes ügyek intézése.

11.

dr. Gál Marianna törvényszéki bíró

•

A Szegedi Járásbíróságra történő kirendelése
mellett a Pp. 20. § (1) bekezdése, valamint a (3)
bekezdés a) pontja alapján a törvényszék
hatáskörébe tartozó elsőfokú peres ügyeinek
intézése

13.

dr. Vágó Mária csoportvezető

•

a Pp. 20. § (1) bekezdése, valamint a (3)
bekezdés a) pontja alapján a törvényszék
hatáskörébe tartozó elsőfokú peres ügyek
intézése,
polgári nemperes ügyek intézése (pl. általános
meghatalmazás nyilvántartásba vétele, letéti
ügyek stb.).

•

20.

dr. Tóth Gabriella törvényszéki bíró A Szegedi Járásbíróságra történő kirendelése mellett a
Pp. 20. § (1) bekezdése, valamint a (3) bekezdés a)
pontja alapján a törvényszék hatáskörébe tartozó
elsőfokú peres ügyek intézése
dr. Duxné dr. Velcsov Katalin
cégbíróság csoportvezető bírája

bejegyzés, módosítás:
részvénytársaság (egyszerűsített is);
korlátolt felelősségű társaság (egyszerűsített is);
Cgpk., Cgt. ügyek
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dr. Borsos Judit
törvényszéki bíró

bejegyzés, módosítás:
korlátolt felelősségű társaság (egyszerűsített
is);
Cgpk., Cgt. ügyek

dr. Tímár Tamás törvényszéki (cég)
bíró

•
•
•
•
•
•
•

Bejegyzés, módosítás:
szövetkezet;
korlátolt felelősségű társaság (egyszerűsített is);
vízgazdálkodási társulat;
erdőbirtokossági társulat;
végrehajtói iroda;
Cgpk., Cg. ügyek;
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II/2. Melléklet az ügyelosztási rendhez
A kirendelt bírák által intézett elsőfokú ügyek polgári ügyszakban
A melléklet időbeli hatálya: 2020. április 1-től 2020. december 31-ig
Tanácsszám

Név

Kirendelés
törvényszékhez
Honnan

dr. Lekrinczki
Andrea
járásbírósági
bíró

Szegedi
Járásbíróság

Intézett ügycsoport
Időtartam

2019 január 1-től
2019. december 31ig és 2020 január 1től
2020. december 31ig

•
•
•
•
•
•
•

Bejegyzés, módosítás:
szövetkezet;
korlátolt felelősségű
társaság (egyszerűsített is);
vízgazdálkodási társulat;
erdőbirtokossági társulat;
végrehajtói iroda;
Cgpk., Cg. ügyek;
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II/2/A. Melléklet az ügyelosztási rendhez
A kirendelt járásbírók által intézett másodfokú ügyekpolgári ügyszakban
A melléklet időbeli hatálya: 2020. április 1-től 2020. december 31-ig

Tanácsszám

Név

Kirendelés
törvényszékhez
Honnan

Intézett ügycsoport
Időtartam

dr. Szalai-Nagy
Szegedi
2020. január25-től
Andrea
Járásbíróság 2020. december
járásbírósági bíró
31-ig

•

3.Pf. tanács által intézett
másodfokú ügyek

dr. Szabó Tamás Szegedi
2019. november 1járásbírósági
Járásbíróság től 2020. november
csoportvezető
30-ig
bíró

•

3.Pf. Tanács által intézett
másodfokú ügyek

dr. Telegdy
Gergely

•

4.Pf. Tanács által intézett
másodfokú ügyek

Szegedi
2019. november 1Járásbíróság től 2020. november
30-ig
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II/2/B. Melléklet az ügyelosztási rendhez
Eljáró tanácsok által intézett ügyek munkaügyi ügyszakban
A melléklet időbeli hatálya: 2020. április 8-tól 2020. december 31-ig
Tanács/bíró/titkár
száma
1.

2.

3.

4.

5.

Név

Intézett ügyek köre

A tanács elnöke: dr. Cséffán
József
Tagjai: két ülnök
A tanács elnöke: dr. Szőllősiné
dr. Tóth Zsuzsanna
Tagjai: két ülnök

Valamennyi elsőfokú munkaügyi peres ügy,
egyéb munkaügyi (vegyes ügy)

A tanács elnöke: dr. Kőrösi
Gábor
Tagjai: két ülnök
A
tanács
elnöke:
dr.
Karácsonyi Katalin
Tagjai: két ülnök
A tanács elnöke: dr. Molnár
Mária
Tagjai: két ülnök

Valamennyi elsőfokú munkaügyi peres ügy,
egyéb munkaügyi (vegyes ügy)
dr. Szőllősiné dr. Tóth Zsuzsanna 2020. április 2.
napjától a Szegedi Ítélőtáblára került részleges
kirendelésre, mely miatt az új ügyek
kiosztásában nem létesül, tevékenysége a
meglévő ügyeinek befejezésére korlátozódik
Valamennyi elsőfokú munkaügyi peres ügy,
egyéb munkaügyi (vegyes ügy), 50%-ban Bv.
ügyek
Valamennyi elsőfokú munkaügyi peres ügy,
egyéb munkaügyi (vegyes ügy), 50%-ban Bv.
ügyek
Valamennyi elsőfokú munkaügyi peres ügy,
egyéb munkaügyi (vegyes ügy), 50%-ban Bv.
ügyek
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II/3. Melléklet az ügyelosztási rendhez
Abeosztott bírák által intézett fellebbviteli ügyekpolgári ügyszakban
A melléklet időbeli hatálya: 2020. július 3-tól 2020. december 31-ig
Tanácsszám

Név

Kirendelés a
Törvényszékhez

Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam
2. Pf.-Gf.

Tanácselnök: dr. Komáromi Zoltán
Bíró: dr. Doblerné dr. Alács Ágota
Bíró: dr. Pap János

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

szerződésen
kívüli
kártérítési perek;
kötelmi,
vegyes
kötelmi
perek (elsősorban biztosítási
szerződéssel
és
szerződésszegéssel
kapcsolatos ügyek);
gondnokság alá helyezéssel
kapcsolatos perek;
gazdálkodó
szervezetek
egymás közötti jogvitájából
eredő ügyek;
lízingszerződésből
eredő
jogviták;
közérdekű adatok kiadása
iránti perek
egyéb
nemperes
ügyek
(letét; pszichiátriai intézeti
gyógykezelés;
kizárási
bejelentés)
végrehajtási
nemperes
ügyek,
devizahiteles
nemperes
ügyek ( a 2014. évi XL. tv.
szerint ),
adósságrendezési eljárással
kapcsolatos
nemperes
ügyek ( a 2015. évi CV. tv.
Szerint ),
a
kapcsolattartásra
vonatkozó
határozat
végrehajtása
iránti
nemperes eljárás
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3.Pf.-Gf.

Tanácselnök: dr. Varga
Annamária és dr. Tárkány-Szűcs
Babett
Bíró: dr Szalai-Nagy Andrea
Bíró: dr. Szabó Tamás a 2/A
melléklet alapján.
dr. Tárkány-Szűcs Babett
minden második ügyben jár el
tanácselnökként.
A tanácselnökök előadó és
szavazó bírói feladatokat is
ellátnak.

-

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•

4. Pf.-Gf.

Tanácselnök: dr. Nagy Zsuzsanna Bíró: dr. Michelsz Klára,
Bíró: dr. Telegdy Gergely a 2/a
melléklet alapján,
dr. Fogarasi Ferenc minden
második (páratlan számú)

-

•
•
•
•
•

Családjogi perek
öröklési perek
tartási
(öröklési)
szerződéssel
kapcsolatos
perek
kötelmi és vegyes kötelmi
perek;
lakásügyi perek;
közüzemi
szerződésekkel
kapcsolatos perek;
végrehajtási perek;
tulajdoni perek;
birtokvédelmi perek;
társasházzal
kapcsolatos
perek;
gazdálkodó
szervezetek
egymás közötti jogvitájából
eredő ügyek,
közérdekű adatok kiadása
iránti perek
nemperes hagyatéki ügyek,
egyéb közjegyzői nemperes
ügyek;
fizetési
meghagyással
kapcsolatos
nemperes
ügyek;
végrehajtási
nemperes
ügyek,
devizahiteles
nemperes
ügyek (2014. évi XL. törvény
szerint);
adósságrendezési eljárással
kapcsolatos
nemperes
ügyek (2015. évi CV. törvény
szerint)
egyéb nemperes ügyek
a
kapcsolattartásra
vonatkozó
határozat
végrehajtása
iránti
nemperes eljárás
családi jogi perek;
lakásügyi perek;
közüzemi
szerződésekkel
kapcsolatos perek;
végrehajtási perek;
öröklési perek;
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hónapban 1 tárgyalási napon jár
el

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

tartási (öröklési) szerződéssel
kapcsolatos perek;
kötelmi és vegyes kötelmi
perek
tulajdoni perek; birtokvédelmi
perek;
társasházzal
kapcsolatos perek;
nemperes hagyatéki ügyek;
egyéb közjegyzői nemperes
ügyek;
végrehajtási nemperes ügyek;
fizetési
meghagyással
kapcsolatos nemperes ügyek;
devizahiteles nemperes ügyek
( a 2014. évi XL. tv. szerint ),
adósságrendezési eljárással
kapcsolatos nemperes ügyek
( a 2015. évi CV. tv. szerint ),
egyéb nemperes ügyek
a
kapcsolattartásra
vonatkozó
határozat
végrehajtása
iránti
nemperes eljárás
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II/4. Melléklet az ügyelosztási rendhez
A polgári ügyszakba beosztott titkárok, munkaügyi ügyszakban eljáró titkárok,
valamint bírósági ügyintézők által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2020. július 3-tól2020. december 31-ig
Tanácsszám Név
(ha van)

Intézett ügycsoport

dr. Somogyi Nóra
bírósági titkár

Az alapítványok és a társadalmi szervezetek
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedések
ellátása az 56/2008. (III.26.) Korm. sz. rendeletben
meghatározott intézkedések szerint

dr. Ottovay István
bírósági titkár

Az alapítványok és a társadalmi szervezetek
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedések
ellátása az 56/2008. (III.26.) Korm. sz. rendeletben
meghatározott intézkedések szerint

dr. Galgóczy Dominika
bírósági ügyintéző

Az alapítványok és a társadalmi szervezetek
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedések
ellátása a az 56/2008. (III.26.) Korm. sz. rendeletben
meghatározott intézkedések szerint

Matolcsi Éva
bírósági ügyintéző

Az alapítványok és a társadalmi szervezetek
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedések
ellátása az 56/2008. (III.26.)Korm. sz. rendeletben
meghatározott intézkedések szerint

dr. Bródiné dr. Pördi Ágnes
bírósági titkár

A felszámolási nemperes ügyekkel kapcsolatos
intézkedések ellátása az 56/2008. (III.26.) Korm. rend.
meghatározottak szerint), bírósági közvetítés a Szegedi
Járásbíróságra és Szegedi Törvényszékre érkező
munkaügyi közvetítői ügyekben

dr. Vasas Judit
bírósági titkár

A felszámolási nemperes ügyekkel kapcsolatos
intézkedések ellátása az 56/2008. (III.26.) Korm. rend.
meghatározottak szerint)

dr. Fogarasiné dr. Kispéter Judit
(cég) bírósági titkár

•
•
•
•
•
•

betéti társaság;
közkereseti cég;
kereskedelmi képviselet;
külföldi cég magyarországi fióktelepe;
Cgpk. ügyek;
egyszerűsített eljárásban: kft; bt-vel kapcsolatos
ügyekben intézkedések ellátása.

dr. Nagy Ágota
(cég) bírósági titkár

•
•
•
•
•

betéti társaság;
közkereseti cég;
kereskedelmi képviselet;
külföldi cég magyarországi fióktelepe;
Cgpk. ügyek;
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dr. Pesei Zsuzsanna
(cég) bírósági titkár

12.

•

egyszerűsített eljárásban: kft; bt-vel kapcsolatos
ügyekben intézkedések ellátása.

•
•
•
•
•
•

betéti társaság;
közkereseti cég;
kereskedelmi képviselet;
külföldi cég magyarországi fióktelepe;
Cgpk. ügyek;
egyszerűsített eljárásban: kft; bt-vel kapcsolatos
ügyekben intézkedések ellátása.

Pappné Miklós Edit
bírósági ügyintéző

A felszámolási nemperes ügyekkel kapcsolatos
intézkedések ellátása az 56/2008. (III.26.) Korm. rend.
meghatározottak szerint)

dr. Somogyi Kata
bírósági ügyintéző

A felszámolási nemperes ügyekkel kapcsolatos
intézkedések ellátása az 56/2008. (III.26.) Korm. rend.
meghatározottak szerint)

dr. Szegfű Rózsa

munkaügyi nemperes ügyek, 100%-ban Bv. ügyek,
ügyfélsegítő nap

dr. Bókáné dr. Vásárhelyi Tünde ügyfélsegítő nap
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II/5. Melléklet az ügyelosztási rendhez
A közvetítői feladatokat ellátó bírók által intézett közvetítői ügyek polgári ügyszakban
A melléklet időbeli hatálya: 2020. július 15-től 2020. december 31-ig
Tanácsszám Név
(ha van)

Intézett ügycsoport

Kanyáriné dr. Tuska Mariann
bíró

Szegedi Törvényszékre
érkező közvetítői ügyek

és

dr. Molnár Mária bíró

Munkaügyi és közigazgatási közvetítői ügyek,
Csongrádi, Szentesi, Hódmezővásárhelyi és Szegedi
Járásbíróságra érkező közvetítői ügyek

dr. Pintérné dr. Pipicz Gizella
bíró, koordinátor

Szegedi Törvényszékre
érkező közvetítői ügyek

Szirbikné dr. Makó Tímea bíró

Makói Járásbíróságra érkező közvetítői ügyek

dr. Szőllősiné dr. Tóth
Zsuzsanna

Munkaügyi és közigazgatási közvetítői ügyek

dr. Szabó László

Közigazgatási közvetítői ügyek

és

Szegedi

Szegedi

Járásbíróságra

Járásbíróságra
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III/1. Melléklet az ügyelosztási rendhez
A beosztott bírók által intézett ügyek közigazgatási ügyszakban

A melléklet időbeli hatálya: 2020. július 15-től 2020. december 31-ig
A
Név
tanács/bíró
száma
1.

Intézett ügyek köre (típusai)

2020. VII. 15. napjától 100%-ban
kirendelve a Kúriára

2.
3.

dr. Böröcz Judit
Szakosodás alapján:
- kisajátítási ügyben,
- vám és jövedéki ügyben,
- gyámhatósági ügyben,
végzett valamennyi közigazgatási cselekmény,
Egyéb ügyelosztási módszerek alapján:
- a szakosodás körébe nem tartozó valamennyi
közigazgatási peres és nemperes ügy.
- amelyet a tanács a Kp. 8. § (2) bekezdése
alapján egyesbíró elé utal.

4.

dr. Csépai Gabriella

Szakosodás alapján:
- adóügyben,
- környezet- és természetvédelmi ügyben,
- helyi és önkormányzati költségvetési
finanszírozással kapcsolatos ügyben,
- nem állami humán szolgáltatók költségvetési
finanszírozásával kapcsolatos ügyben,
- kincstári törzskönyvi nyilvántartási ügyben,
- államháztartási adatszolgáltatás
elmulasztása miatti bírsággal kapcsolatos
ügyben,
- kampányfinanszírozási ügyben
végzett valamennyi közigazgatási cselekmény.
Egyéb ügyelosztási módszerek alapján:
- a szakosodás körébe nem tartozó valamennyi
közigazgatási peres és nemperes ügy.
- amelyet a tanács a Kp. 8. § (2) bekezdése
alapján egyesbíró elé utal.

5.

dr. Kinyó Krisztina

Szakosodás alapján:
- adóügyben,
- helyi adóügyben,
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- idegenrendészeti ügyben,
- munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéssel
kapcsolatos ügyben,
- foglalkoztatási szerv közigazgatási
tevékenységével kapcsolatos ügyben,
- munkaügyi szerv járulékos cselekményének
vizsgálata iránti ügyben
végzett valamennyi közigazgatási cselekmény.
Egyéb ügyelosztási módszerek alapján:
- a szakosodás körébe nem tartozó valamennyi
közigazgatási peres és nemperes ügy.
- amelyet a tanács a Kp. 8. § (2) bekezdése
alapján egyesbíró elé utal.
6.

dr. Oláh Zsolt

Szakosodás alapján:
- adóügyben,
- környezet- és természetvédelmi ügyben,
- helyi és önkormányzati költségvetési
finanszírozással kapcsolatos ügyben,
- nem állami humán szolgáltatók költségvetési
finanszírozásával kapcsolatos ügyben,
- kincstári törzskönyvi nyilvántartási ügyben,
- államháztartási adatszolgáltatás
elmulasztása miatti bírsággal kapcsolatos
ügyben,
- kampányfinanszírozási ügyben
végzett valamennyi közigazgatási cselekmény.
Egyéb ügyelosztási módszerek alapján:
- a szakosodás körébe nem tartozó valamennyi
közigazgatási peres és nemperes ügy.
- amelyet a tanács a Kp. 8. § (2) bekezdése
alapján egyesbíró elé utal.

7.

Takácsné dr. Pető Judit
(50%-ban másodfokú bv. ügyek
intézése)

Szakosodás alapján:
- adóügyben,
- helyi adóügyben,
- idegenrendészeti ügyben,
- munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéssel
kapcsolatos ügyben,
- foglalkoztatási szerv közigazgatási
tevékenységével kapcsolatos ügyben,
- munkaügyi szerv járulékos cselekményének
vizsgálata iránti ügyben
végzett valamennyi közigazgatási cselekmény.
Egyéb ügyelosztási módszerek alapján:
- a szakosodás körébe nem tartozó valamennyi
közigazgatási peres és nemperes ügy.
- amelyet a tanács a Kp. 8. § (2) bekezdése
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alapján egyesbíró elé utal.
8.

dr. Tóth Csenge Odett

Szakosodás alapján:
- adóügyben,
- környezet- és természetvédelmi ügyben,
- helyi és önkormányzati költségvetési
finanszírozással kapcsolatos ügyben,
- nem állami humán szolgáltatók költségvetési
finanszírozásával kapcsolatos ügyben,
- kincstári törzskönyvi nyilvántartási ügyben,
- államháztartási adatszolgáltatás
elmulasztása miatti bírsággal kapcsolatos
ügyben,
- kampányfinanszírozási ügyben
végzett valamennyi közigazgatási cselekmény.
Egyéb ügyelosztási módszerek alapján:
- a szakosodás körébe nem tartozó valamennyi
közigazgatási peres és nemperes ügy.
- amelyet a tanács a Kp. 8. § (2) bekezdése
alapján egyesbíró elé utal.

9.

dr. Tóth Kinga Ágota
(50%-ban másodfokú bv. ügyek
intézése)

Szakosodás alapján:
- kisajátítási ügyben,
- vám és jövedéki ügyben,
- gyámhatósági ügyben,
végzett valamennyi közigazgatási cselekmény.
Egyéb ügyelosztási módszerek alapján:
- a szakosodás körébe nem tartozó valamennyi
közigazgatási peres és nemperes ügy.
- amelyet a tanács a Kp. 8. § (2) bekezdése
alapján egyesbíró elé utal.

10.

dr. Tóth László

Szakosodás alapján:
- kisajátítási ügyben,
- vám és jövedéki ügyben,
- gyámhatósági ügyben,
végzett valamennyi közigazgatási cselekmény,
Egyéb ügyelosztási módszerek alapján:
- a szakosodás körébe nem tartozó valamennyi
közigazgatási peres és nemperes ügy.
- amelyet a tanács a Kp. 8. § (2) bekezdése
alapján egyesbíró elé utal.

11.

dr. Cséffán József

közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvita

101.

A tanács elnöke:
dr. Cséffán József

Szakosodás alapján:
- adóügyben,
- helyi adóügyben,
- idegenrendészeti ügyben,

55
Tagjai:
dr. Kinyó Krisztina
Takácsné dr. Pető Judit
dr. Böröcz Judit
dr. Lele Zsófia

- munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéssel
kapcsolatos ügyben,
- foglalkoztatási szerv közigazgatási
tevékenységével kapcsolatos ügyben,
- munkaügyi szerv járulékos cselekményének
vizsgálata iránti ügyben
végzett valamennyi közigazgatási cselekmény.
Egyéb ügyelosztási módszerek alapján:
- a szakosodás körébe nem tartozó valamennyi,
a Kp. 8.§ (1) bekezdés alapján tanács elé tartozó
közigazgatási peres és nemperes ügy.
- amelyet a bíró a Kp. 8. § (4) bekezdése alapján
tanács elé utal.
- valamennyi közigazgatási nemperes ügy
függetlenül a szakosodástól.

102.

A tanács elnöke:
dr. Lele Zsófia, dr. Oláh Zsolt
dr. Lele Zsófia minden hónapban
1 tárgyalási napon jár el.
Tagjai:
dr. Csépai Gabriella
dr. Oláh Zsolt
dr. Tóth Csenge Odett
dr. Böröcz Judit
dr. Cséffán József

103.

A tanács elnöke:
dr. Böröcz Judit
Tagjai:
dr. Tarics Csilla
(50%-ban kirendelve a Szegedi
Járásbíróságra)
dr. Tóth Kinga Ágota
dr. Tóth László
dr. Lele Zsófia
dr. Cséffán József

Szakosodás alapján:
- adóügyben,
- környezet- és természetvédelmi ügyben,
- helyi és önkormányzati költségvetési
finanszírozással kapcsolatos ügyben,
- nem állami humán szolgáltatók költségvetési
finanszírozásával kapcsolatos ügyben,
- kincstári törzskönyvi nyilvántartási ügyben,
- államháztartási adatszolgáltatás
elmulasztása miatti bírsággal kapcsolatos
ügyben,
- kampányfinanszírozási ügyben
végzett valamennyi közigazgatási cselekmény
Egyéb ügyelosztási módszerek alapján:
- a szakosodás körébe nem tartozó valamennyi,
a Kp. 8.§ (1) bekezdés alapján tanács elé tartozó
közigazgatási peres és nemperes ügy.
- amelyet a bíró a Kp. 8. § (4) bekezdése alapján
tanács elé utal.
- valamennyi közigazgatási nemperes ügy
függetlenül a szakosodástól.
Szakosodás alapján:
- kisajátítási ügyben,
- vám és jövedéki ügyben
- gyámhatósági ügyben,
végzett valamennyi közigazgatási cselekmény.
Egyéb ügyelosztási módszerek alapján:
- a szakosodás körébe nem tartozó valamennyi,
a Kp. 8.§ (1) bekezdés alapján tanács elé tartozó
közigazgatási peres és nemperes ügy.
- amelyet a bíró a Kp. 8. § (4) bekezdése alapján
tanács elé utal.
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- valamennyi közigazgatási nemperes ügy
függetlenül a szakosodástól.

Helyettesítés a tanácsokban: Az eljárásban akadályozott tanácstag helyett a tanács
elnöke által kijelölt másik tanácstag jár el.
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III/2. Melléklet az ügyelosztási rendhez
A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek közigazgatási
ügyszakban

A melléklet időbeli hatálya: 2020. július 15-től 2020. december 31-ig
A titkár
száma

Név

Intézett ügyek köre (típusai)

201.

dr. Házi Edit

végrehajtási ügyek
102.K tanács elnöke által meghatározott feladatok

202.

dr. Villányi-Kis Ildikó
(50%-ban folyamatban lévő
bv. ügyek intézése)

végrehajtási ügyek
101.K tanács elnöke által meghatározott feladatok

58

III/3. Melléklet az ügyelosztási rendhez
A közvetítői feladatokat ellátó bírók által intézett közvetítői ügyek közigazgatási
ügyszakban

A melléklet időbeli hatálya: 2020. július 15-től 2020. december 31-ig
Tanácsszám Név

Intézett ügyek köre (típusai)

(ha van)
dr. Tóth Kinga Ágota

közigazgatási közvetítői ügyek

