
             

Kaposvári Törvényszék Ügyelosztási rendje 

2017. év január 1. – 2017. december 31. 

 

 

1. Alapadatok 
 
A Kaposvári Törvényszék ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 9. § /1/ bekezdése alapján, figyelemmel az 56/2015. (XI.30.) OBH 

utasítás 115. § /1/ bekezdésében meghatározott elvekre, a kollégiumok és a Bírói Tanács 

véleményének ismeretében a törvényszék elnöke határozza meg. 

 

 

2. Jogszabályi háttér 
 
2.1.  
A Bszi. 8. § /1/ bekezdése értelmében senki nem vonható el törvényes bírájától.  

 

2.2.  
A Bszi. 8. § /2/ bekezdése szerint a törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási rend 

alapján kijelölt bíró. 

 

2.3.1. Tanácsszám 
Büntető ügyszak másodfokon: 1. és 2. tanács 

Büntető ügyszak első fokon: 3.B., 5.B., 7.B., 11.B., 13.B., 15.B, 16.B., 18.B., Kb.I., Kb.II. 

Büntetés-végrehajtási csoport 

Polgári ügyszak másodfokon: 1. és 2. tanács 

Polgári ügyekben első fokon: 5.P., 6.P., 8.P., 9.P., 10.P., 11.P., 12.P., 13.P., 14.P., 15.P., 16.P., 19.P., 

20.P., 21.P., 24.P.  

Gazdasági ügyekben első fokon: 1.G., 2.G., 4.G., 6.G. 

Nemperes gazdasági ügyekben: 1., 2., 6., 7. 

Nemperes cégügyekben: 6., 24., 15., 11., 23. 

Civil szervezetek nyilvántartás: 7.Pk., 9.Pk. 

 

2.3.2. Tanácsok összetétele 

Büntető ügyszak másodfokú tanácsok: 1 tanácselnök, 2 törvényszéki bíró 

Törvényszéki első fokú ügyeket tárgyaló tanácsokban: 1 hivatásos törvényszéki bíró; tanácsban: 1 

hivatásos bíró, 2 ülnök 

Katonai ügyeket tárgyaló tanácsokban: 1 hivatásos katonai bíró; 

tanácsban: 1 hivatásos (katonai) bíró, 2 ülnök 

Büntetés-végrehajtási csoport bírái egyesbíróként járnak el. 

 

Civilisztikai ügyszak másodfokú tanácsok: 

1. tanács: 2 tanácselnök, 3 törvényszéki bíró 

2. tanács: 2 tanácselnök, 3 törvényszéki bíró 

 

A törvényszéki első fokú polgári peres eljárásokban egyes bíróként járnak el a következő 

tanácsszámok alatt: 

5.P., 6.P., 8.P., 9.P., 10.P., 11.P., 12.P., 13.P., 15.P., 16.P., 19.P., 21.P., 24.P. 

Nemperes ügyekben: 14. tanács 
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A törvényszéki elsőfokú gazdasági peres eljárásokban egyes bíróként eljáró tanácsok: 1.G., 2.G., 

4.G., 6.G. 

A törvényszéken cégbírósági nemperes ügyeket intéző tanácsok: 6., 24. bírói tanács, 15. titkári 

tanács, 11., 23. ügyintéző. Gazdasági nem peres ügyeket intéző bírói tanácsok: 1.G., 2.G., 6.G. 

Civil szervezetek nyilvántartása: 7.Pk., 9.Pk. titkári tanácsok. 

 

2.3.3. Tanácsok, bírók, titkárok és vezetők által intézett ügycsoportok 
A büntető ügyszakban intézett ügycsoportok:  

- a járásbíróság által elbírált, fellebbezett peres és nemperes ügyek, 

- a Be.16.§ szerint a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú büntetőügyek,  

- büntetés-végrehajtási első- és másodfokú ügyek,  

- a törvényszék katonai tanácsa intézi a Be.470.§ szerint a katonai büntetőeljárásra tartozó első fokú 

büntetőügyeket.  

 

 

Törvényszék másodfokú ügyek, polgári első fokú ügyek, tanácsok: 

1. tanács (másodfok) 

 házassági perek, 

 személyi állapotra vonatkozó egyéb perek, 

 házassági peren kívül érvényesített vagyonjogi igények, 

 gyermektartás és egyéb tartási perek, 

 egyéb családjogi perek, 

 birtokháborítási perek, 

 kötelmi jogi perek, 

 személyiségi jogokkal kapcsolatos perek, 

 tulajdonjoggal kapcsolatos perek 

 szerződésen kívüli kártérítési perek, 

 lakásügyi perek, 

 végrehajtási igényperek, 

 öröklési perek. 

Nemperes ügyek közül: 

 eljáró bíróság kijelölésével kapcsolatos ügyek, 

 pszichiátriai betegek gyógykezelésének elrendelésével és fenntartásával kapcsolatos 

ügyek 

 hagyatéki eljárásban hozott határozatok elleni nemperes ügyek 

 a fizetési meghagyásokkal kapcsolatos nemperes ügyek 

 letétekkel kapcsolatos ügyek 

 végrehajtási ügyek 

 a magánszemélyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatos ügyek 

 a pénzügyi békéltető testület döntésével kapcsolatos ügyek 

2. tanács (másodfok) 

 a gazdálkodó szervezetek egymás közötti perében érkezett fellebbviteli ügyek, 

 fellebbviteli munkaügyi perek, 

 kötelmi jogi perek, 

 másodfokú közigazgatási perek 

Nemperes ügyek közül: 

 munkaügyi ügyek, munkaügyi bíróság közigazgatási ügyekben hozott végzései elleni 

fellebbezések elbírálása 

 munkajogi követelések behajtására indult végrehajtási ügyekben hozott végzések 

elleni fellebbezések, 

 egyéb végrehajtási ügyek, 
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 pszichiátriai betegek gyógykezelésének elrendelésével és fenntartásával kapcsolatos 

ügyek, 

 bíróság kijelölése, 

 a magánszemélyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatos ügyek, 

 a pénzügyi békéltető testület döntésével kapcsolatos fellebbezett nemperes ügyek 

 

 

Egyesbírók: 

Polgári és gazdasági ügyszakban a törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó valamennyi peres 

ügyet tárgyalják. 

 

Vezetők: 

A törvényszék elnöke intézi a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú peren kívüli ügyeket, 

továbbá tagja a 2. tanácsnak, a 2.Kf. tanács elnöke. 

 

A törvényszék polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi kollégium vezetője a törvényszék 

1.Pf. tanácsának tagja, továbbá első fokú ügyintézésben vesz részt.  

 

A törvényszék elnökhelyettese a törvényszék 1.Bf. tanács tagja, a büntető kollégiumvezető a 

törvényszék 2.Bf. tanács tagja, a polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi kollégiumvezető-

helyettese a cégügyekben, illetve a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú gazdasági peres 

ügyek intézésében jár el.  

 

Titkárok: 

A cég-, a törvényszéki gazdasági nem peres és a civil nyilvántartási ügyekben titkár intézi az általa 

ellátható feladatokat. 

 

2.3.4. Eljárás akadályoztatás esetén 

 

2.3.4.1. átosztás (átszignálás) 
Első fokú ügyeket tárgyaló bíró esetén helyettesítésre nincs lehetőség, ezesetben az ügy átosztásáról 

lehet szó. 

Átszignálásra a bíró kizártsága, tartós távolléte, szolgálati viszony megszűnése, más bíróságra 

történő kirendelése esetén, továbbá a 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet (Büsz.) 32. § /2/ bekezdése 

szerinti egyesítés, valamint az arányos ügyteherelosztás, illetve az ügyhátralék feldolgozása 

érdekében kerülhet sor. Az átszignálást az ügyelosztásra jogosult végzi. 

 

2.3.4.2. halasztás 
Büntető ügyszak:  

Halasztásra mind a fellebbviteli, mind az első fokú ügyek esetében akkor kerül sor, ha az átosztás 

nem indokolt. Halasztásra a bíró akadályoztatása setén más bíró is jogosult. 

 

Civilisztikai ügyszak:  

A tárgyalás előtt bíró halaszt (végzéssel, írásban), a tárgyalási napon a bíró akadályoztatása esetén 

másik bíró halaszt. A halasztási tevékenységet titkár is elvégezheti a Pp. 12/A. § 

figyelembevételével. 

 

2.3.4.3. ügyféltájékoztatás 
A tárgyalás elhalasztásáról a kezelőiroda, a bíró (az adott tanács) mellé beosztott igazságügyi 

alkalmazott jogosult tájékoztatást adni. 

 

2.3.4.4. tanácskiegészítés (fellebbvitel) 
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Büntető ügyszak: Amennyiben a fellebbviteli tanácsok állandó tagjai valamilyen okból nem tudnak 

eljárni az ügyben, a tanács kiegészítése elsősorban a másik Bf. tanács tagjaiból, a törvényszék első 

fokú bírájából, a katonai tanács bíráiból, amennyiben erre nincs lehetőség, járásbíróságokról 

kirendelt bírákból történik.  

 

Civilisztikai ügyszak: Mindkét fellebbviteli tanácsban a tanácselnökök egymást helyettesítik, 

mindkettőjük távollétében a helyettesítő a kollégiumvezető által kijelölt tanácstag. A tanácsokba 

beosztott törvényszéki bírókat az adott napon nem tárgyaló másik törvényszéki bíró helyettesíti. 

Amennyiben erre nincs lehetőség, a tanácskiegészítés járásbírósági bíró kirendelésével történik. 

 

2.3.5. Ügyelosztásra jogosult bírósági vezető 

 

Büntető ügyszak: A törvényszék elnökének megbízásából a büntető ügyek kiosztását a Kaposvári 

Törvényszéken büntető kollégiumvezető végzi, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, 

amennyiben ő is távol van, a kollégiumvezető által megbízott tanácselnök.  

 

Negyedévente, ezen kívül is szükség szerint a kollégiumvezető megvizsgálja a kiosztásnak a bírák, 

a bírósági titkárok, a bírósági ügyintézők közötti munkateher jelentős eltérését eredményező hatását, 

továbbá az ügyelosztási rend módosításának feltételeit.  

 

Civilisztikai ügyszak: Az ügyek elosztását a törvényszék elnökének felhatalmazása alapján a 

kollégiumvezető, a törvényszék gazdasági ügyszakában a kollégiumvezető-helyettes végzi. A 

kollégiumvezető akadályoztatása esetén az ügyek elosztását a törvényszéki polgári ügyszakban 

elsődlegesen a törvényszék elnöke, az ő akadályoztatása esetén a kollégiumvezető vagy a 

törvényszék elnöke által esetileg megbízott tanácselnök végzi. A törvényszék gazdasági 

ügyszakában a kollégiumvezető-helyettes akadályoztatása esetén az ügyek elosztását az általa 

kijelölt törvényszéki bíró végzi.  

 

2.3.6. Ügyelosztás módja  

 

2.3.6.1. vezetők  
A vezetők vonatkozásában az ügyelosztás módja akként alakul, hogy biztosítsa, a törvényszék 

elnöke, elnökhelyettese, kollégiumvezetői és kollégiumvezető-helyettese évente legkevesebb 5 

tárgyalási napon ítélkezzen, illetőleg a 6/2015. OBH utasítás (Beisz.) 102. § /9/ bekezdésében 

meghatározott tárgyalási napon való eljárásnak minősülően intézzen ügyeket.  

 

2.3.6.2. tanácsok  
A büntető és civilisztikai fellebbviteli tanácsoknál az ügybeosztás ügycsoportok szerint történik, az 

egyes tanácsok közötti szakosodás figyelembe vételével.  

A másodfokú tanácsok tekintetében az ügyelosztás módja biztosítja, hogy a tanácsok elnökei az 

ügyelosztási rendben feltüntetett ügycsoportban heti 2 tárgyalási napon vezesse a tanácsot, a Beisz. 

102. § /9/ bekezdésére is figyelemmel.  

 

2.3.6.3. egyesbírók 
Büntető ügyszak:  

A törvényszék első fokú büntetőügyeket intéző bírája a Be.16.§-a szerint törvényszéki hatáskörbe 

tartozó büntető ügyeket tárgyalja. Esetenként vezetői intézkedés alapján szolgálati érdekből, illetve 

a bíróság működését érintő fontos okból ezeket az ügyeket a törvényszék más büntetőbírája, 

elsődlegesen a katonai bírók tárgyalják.  
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Civilisztikai ügyszak:  

A törvényszéki első fokú polgári és gazdasági ügyeket tárgyaló bírák esetében az ügyek 

elosztásának meghatározása akként történik, hogy az ügyek arányos elosztása, az egyenlő 

munkateher biztosított legyen. Az ügyelosztás módja az 5.5. pont szerinti. 

 

2.3.6.4. titkárok vonatkozásában 

Büntető ügyszak: A Kaposvári Törvényszéken büntető ügyszakban egy titkár dolgozik, aki az első 

és másodfokú törvényszéki ügyek intézésében a tanácselnökök irányításával részt vesz, valamint 

intézi a büntetés-végrehajtási ügyszakban titkár által végezhető feladatokat.  

 

Civilisztikai ügyszak: Cég-, törvényszéki gazdasági nem peres, valamint civil nyilvántartási 

ügyekben összesen 3 titkár dolgozik, közülük egy titkár részben cég-, és részben civil nyilvántartási 

ügyeket lát el. 

 

2.3.7.  

 

Büntető ügyszak: A Be.28/A. fejezetében meghatározott kiemelt jelentőségű ügyekben büntető 

ügyszakban 4 erre kijelölt bíró jár el.  

Civilisztikai ügyszak: Kiemelt jelentőségű polgári ügyekben/perekben a 13.P., 20.P., 9.P., gazdasági 

perekben: 1.G., 6.G. tanácsok járnak el.  

A csődtörvény IV. fejezete szerinti eljárásokban a gazdasági nemperes ügyekben megjelölt tanácsok 

járnak el. 

 

 

3. Alapfogalmak 
 
3.1. Ügyszak 
Az ügyelosztási rend szempontjából ügyszak a büntető ügyszak és a civilisztikai ügyszak, mely két 

részből, a polgári, közigazgatási és munkaügyi, valamint gazdasági ügyszakból áll.  

 

3.2. Ügycsoport 
A 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet (Büsz.) 2. § 18. pontja szerint a bírósági ügyek tárgyuk, valamint 

az alkalmazandó anyagi és eljárási szabályok azonossága, különbözősége vagy specialitása szerinti 

csoportosítása.  

 

3.3. Ügybeosztás  
A 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás (Beisz.) 114. § /1/ bekezdése értelmében annak meghatározása, 

hogy a bírák, bírósági titkárok, bírósági ügyintézők mely ügyekben járhatnak el. 

 

3.4. Ügykiosztás  
A Beisz. 114. § /1/ bekezdése értelmében annak meghatározása, hogy az ügyek kiosztása milyen 

szabályok szem előtt tartásával történik.  

 

3.5. Helyettesítés 

Büntető ügyszak: 

A fellebbviteli tanácsok vonatkozásában a tanács tagjainak váratlan akadályoztatása esetén 

követendő eljárás. Ilyen esetben az ügy átosztására nincs szükség, a hiányzó tanácstag pótlásáról 

kell gondoskodni.  
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Civilisztikai ügyszak: 

A fellebbviteli tanácsok vonatkozásában az akadályoztatás esetén követendő eljárás a 2.3.4. szerinti. 

 

3.6. Kirendelés 
A 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 31. § /2/ bekezdése szerint a kirendelés a bírónak a bíróságok 

közötti ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása vagy szakmai fejlődésének elősegítése 

érdekében más szolgálati helyre történő kirendelése.  

 

 

 

4. A bíróságon működő kollégiumok  

 
A Kaposvári Törvényszéken büntető kollégium és polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi 

kollégium működik.  

 

4.1. Büntető  

A büntető kollégium tanácsai a Be. szerint a törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozó, a 

17/2014. (XII.23.) OBH utasítás 77. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott, alábbi 

ügycsoportokban járnak el:  

 

B.  első fokú büntetőügy 

Bf. fellebbezett büntetőügy 

Fk. fiatalkorú büntetőügye 

Fkf. fiatalkorú fellebbezett büntetőügye 

Bpk. büntető nemperes ügy 

Bpkf. fellebbezett büntető nemperes ügy 

Bkk. bíróság kijelölése 

Bpi. perújítási indítvány  

Bny. nyomozási bírói ügy 

Bnyf. fellebbezett nyomozási bírói ügy 

Bel. 1 éven túli előzetes letartóztatás miatt felterjesztett ügy.  

R.  bírósági mentesítés iránti ügy  

Rf. bírósági mentesítés iránt fellebbezett ügy 

Irf. idegenrendészeti fellebbezett ügy 

Bs-Bsf. semmisségi ügy  

Nt-Ntf. népfelkelési ügy  

Beü. egyéb vegyes ügy 

Bkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

 

Szabálysértési ügyek: 

Szef. szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügy  

Szpif. fellebbezett szabálysértési perújítási ügy  

Szkk. bíróság kijelölése szabálysértési ügyben 

 

Katonai ügyek:  

Kb. katonai büntető ügy 

Kbpk. katonai büntető nemperes ügy  

Kbny. katonai nyomozási bírói ügy  

Kr. mentesítés iránti ügy 

Kst. az 1945. és 1963. közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1990. évi 

XXVI. törvénnyel kapcsolatos ügy  
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Kbs. az 1963. és 1989. között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmény miatt történt 

elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvénnyel kapcsolatos ügy 

Knt. az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI. 

törvénnyel kapcsolatos ügy 

Kls. az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések 

semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénnyel kapcsolatos ügy.  

Kf. fenyítést kiszabó határozat vagy parancs bírósági felülvizsgálata 

Kbeü. egyéb (vegyes) ügy 

Kbnyf. katonai nyomozási bírói fellebbviteli ügy 

 

Büntetés-végrehajtási ügyszak:  

Szv. szabadságvesztéssel, elzárással kapcsolatos büntetés-végrehajtási ügyek,  

F.  feltételes szabadsággal, pártfogó felügyelettel, javítóintézeti ideiglenes elbocsátással kapcsolatos 

büntetés-végrehajtási ügyek,  

Bv. az előző két ügycsoportnál nem említett, de a törvény által a büntetés-végrehajtási bíró 

hatáskörébe utalt büntetőügyek. 

 

 

4.2. Civilisztika 
Polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi kollégium 

 

4.2.1.  
A törvényszék másodfokú ügyszakában intézett polgári, gazdasági, munkaügyi, közigazgatási peres 

és nemperes ügyek, első fokú polgári, gazdasági perek és nemperes ügyek.  

 

4.2.2. Polgári 
1. P. első fokú polgári peres ügy 

2. Pf. fellebbezett polgári peres ügy 

3. Pk. polgári nemperes ügy 

4. Pkm. bírósági közvetítői ügy (mediáció) 

5. Pkf. fellebbezett polgári nemperes ügy 

6. Pkk. bíróság kijelölése 

7. Pv. egyéb (vegyes) ügy 

8. Pkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

9. Arepkf. természetes személyek bírósági adósságrendezési ügyében fellebbezett ügy 

10. Kvk. választási kifogás 

11. Knk. népszavazási ügy 

 

4.2.3. Gazdasági 
1. Cg. cégbejegyzési és névfoglalási ügy 

2. Cgt. cégtörvényességi ügy, ideértve a különleges törvényességi felügyeleti eljárást is 

3. Vgk. végelszámolási kifogás 

4. Cgpk. egyéb cégügy 

5. Kt. kényszertörlés 

6. Tpk. jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő 

nemperes ügy 

7. Fpk. felszámolási nemperes ügy 

8. Fpkh. felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői igény és kifogás 

9. Cspk. csődeljárási nemperes ügy 

10. Cspkh. csődeljárási nemperes ügyben kifogás 

11. Apk. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy 
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12. Apkh. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján indult 

ügyben kifogás 

13. Vpk. vagyonrendezési nemperes ügy 

14. Vpkh. vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás 

15. Tpk. felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet javára 

bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy 

16. G. gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye 

17. Gpk. gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes ügye 

18. Gf. gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett peres ügye 

19. Gpkf. gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett nemperes ügye 

20. Gkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

21. Gkk. bíróság kijelölése 

22. a 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 2. § szerinti Pk ügyek 

 

4.2.4. Közigazgatási/munkaügyi 
1. Mf. fellebbezett munkaügyi peres ügy 

2. Mpf. fellebbezett munkaügyi nemperes ügy 

3. Mkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

4. Kf. fellebbezett közigazgatási peres ügy 

5. Kpf. fellebbezett közigazgatási nemperes ügy 

6. Kökif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

 

 

 

5. Kollégiumok szerinti ügykiosztás 
 

5.1. Az ügykiosztásra jogosultak – beleértve a helyettesítést is 

 

Az ügykiosztásra jogosult bírósági vezető a 2.3.5. pont szerint. 

 

 

5.2. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak 

 

Az új ügyként érkezett iratot a lajstromozást követően a lajstromba bejegyzés napján, de legkésőbb 

az érkezést követő munkanapon az irodavezető bemutatja az ügyelosztásra jogosult vezetőnek.  

 

 

5.3. Az automatikus ügykiosztás alkalmazott módszerének meghatározása [Büsz. 29-32. §, Ig. 

szab. 116. § (1) bek.] 

 

Büntető ügyszak: 

Az automatikus ügykiosztás alkalmazott módszere:  

A törvényszéki hatáskörbe tartozó, a Be.16.§-a szerinti peres és nemperes ügyek az erre kijelölt 

törvényszéki bíróra kerülnek kiosztásra.  

 

A fellebbezett büntetőügyek az ügyek tárgya szerint, ügycsoportonként kerülnek kiosztásra a két 

fellebbviteli tanács között. A peres ügyekhez kapcsolódó nemperes ügyek a peres ügyek 

kiosztásához igazodnak.  

 

A bíróság kijelölése iránti és a perújításos ügyek a 2-es tanácsra kerülnek kiosztásra.  

Az összbüntetési ügyek érkezés sorrendjében a két tanács között 1/1 arányban kerülnek kiosztásra.  
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A katonai bíróság hatáskörébe tartozó első fokú peres és nemperes ügyek a két katonai bíró között 

1/1 arányban, az érkezés sorrendjében kerülnek kiosztásra.  

 

A büntetés-végrehajtási bírák között az érkezett büntetés-végrehajtási ügyek ügycsoportok szerint 

kerülnek kiosztásra.  

 

A vádirat benyújtása előtti kényszerintézkedések és a nyomozási bíró határozata elleni 

fellebbezések elbírálásában a törvényszék minden büntető ügyszakos bírája részt vesz, a hivatkozott 

ügyek kiosztása a bf. tanácsokra meghatározott ügykategóriák szerint történik, a kizárási szabályok 

miatt ellentétesen a fellebbezett peres ügyek kiosztásánál meghatározott renddel, továbbá 

figyelemmel kell lenni arra is, hogy azonos ügyben a nyomozási bíró határozatát legelőször 

felülbíráló tanács járjon el a további Bnyf. ügyekben is.  

A tanácson belüli arányos munkateher-megosztásáról a két büntető fellebbviteli tanács elnöke 

gondoskodik, ennek során arra kell törekedni, hogy a törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú 

büntető ügyek nyomozása során hozott nyomozási bírói határozatok felülbírálatában ne vegyen 

részt a törvényszéken első fokú ügyeket intéző bíró.  

 

A vádirat benyújtása utáni letartóztatásokkal kapcsolatos tanácsülések ahhoz a tanácshoz kerülnek, 

amely az ügyelosztási rend szerint az alapügy elbírálására jogosult.  

A nyomozási bíróként eljáró katonai tanács határozata elleni fellebbezéseket 2017. április 19-től az 

1.Bf. tanács bírálja el. 

 

A törvényszék előtt folyamatban levő első- és másodfokú elfogatóparancsos és büntetés-

végrehajtási elfogatóparancsos ügyekben a három és többnapos ünnepek esetén a törvényszék 

készenlétet tart három bíróval és egy ügyintézővel.  

Az egyik készenlétet ellátó bíró a katonai tanács ügyeletes nyomozási bírája.  

 

A készenléti beosztásra negyedévente előre kerül sor.  

 

Hétvégi készenlétet a Kaposvári Törvényszék bírái nem látnak el. 

 

Civilisztikai ügyszak: 

Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazására kerül sor.  

 

5.3.1. 

Automatikus ügykiosztás:  

 Első fokú polgári peres és peren kívüli ügyek 

 Csőd- és felszámolási, adósságrendezési, vagyonrendezési, a felszámolási eljárás során 

jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő 

nemperes ügyek  

 

Az ügyelosztás automatikus módszere: 

Az előző napon a munkaidő vége után elektronikusan érkezett ügyeket az iroda az érkezés sorrendje 

szerint, a további ügyeket az alperesek/adósok/kérelmezettek neve szerint betűrendben 

lajstromozza. Az így kialakult sorrendben történik az ügyek kiosztása.  

 

5.3.2. 

Ügycsoportok szerinti kiosztás: 

 Másodfokú peres és nemperes ügyek  

 Gazdasági peres ügyek 
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5.3.3. 

Egyéb: 

 Civil szervezetek nyilvántartása 

 Cégügyek 

 Közvetítői ügyek 

 

 

5.4. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek kiosztásának 

szabályai 

 

  5.4.1. 

Polgári első fokú peres ügyek 

A kiosztás sorrendje: 

 13.P. tanács 

 20.P. tanács 

 9.P. tanács 

 

Az automatizmus az újralajstromozott ügyekre nem vonatkozik.  Az automatikus kiosztástól való 

szükségszerű eltérést (újralajstromozás, perújítás stb.) a kiosztásnál fel kell jegyezni.  

 

A fenti szabály alól kivételek a 2014. évi XXXVIII., illetve a 2014. évi XL. törvény hatálya alá 

tartozó DH ügyek. Az ilyen pertárgyú és felfüggesztésből újraindult ügyeket – függetlenül attól, 

hogy újralajstromozott ügyekről van-e szó – a fenti bírák tárgyalják az ott írt sorrendben.  

 

  5.4.2. 

Kiemelt ügyek, polgári ügyszak első fok 

 13.P. tanács 

 20.P. tanács 

 9.P. tanács 

 

Az arányos ügyelosztás érdekében az a polgári ügyszakos bíró, aki kiemelt ügyet kap, a polgári első 

fokú ügyek kiosztásából 4 körben kimarad.  

 

Az a polgári ügyszakos bíró, akinek a folyamatban lévő ügye kiemeltté válik, ezt követően az első 

fokú ügyek kiosztásából 4 körben kimarad. 

 

  5.4.3. 

A törvényszék másodfokú ügyszakába érkező ügyek kiosztása a tanácsonként meghatározott 

ügycsoportok szerint történik. 

 

 5.4.4. 

Polgári nemperes ügyek 

 A törvényszéki peren kívüli ügyeket a törvényszék elnöke intézi. 

 A választási ügyeket a törvényszéki első fokú polgári ügyekben eljáró bírák intézik. 

Akadályoztatás esetén a helyettesítő bírák a tanácsok tagjai abc-sorrendben, a tanácselnökök 

kivételével.  

 

 5.4.5. 

Gazdasági peres ügyek 

 4.G. tanács:  

A Pp. 23. § /1/ bekezdés ea), ab), ec) pontja szerinti ügyek 

Fenti ügyek kivételével a sorrend: 
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 1.G. tanács 

 6.G. tanács 

Kiemelt peres ügyek: 

 1.G. tanács 

 6.G. tanács 

 

 5.4.6. 

Gazdasági nemperes ügyek: 

Csőd- és felszámolási ügyek 

1. tanács – 1 db 

6. tanács – 1 db 

7. tanács – 2 db 

 

Titkár intézi a fenti kiosztás szerinti ügyekből minden bíróra jutó 3. ügyet.  

 

Adósságrendezési, vagyonrendezési, felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt 

gazdálkodó szervezet javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügyek: 

1. tanács 

6. tanács 

7. tanács 

 

A felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelező igényt és kifogást, a csődeljárási nemperes 

ügyben beérkezett kifogást, az adósságrendezési ügyben érkezett kifogást, a vagyonrendezési 

ügyben érkezett kifogást az a bíró intézi, akinek ügyét érintően a kezdőirat érkezett.  

 

 5.4.7. 

Cégügyek elosztása: 

A bírák kizárólag azokat az ügyeket intézik a 14/2002. (VIII. 1.) IM rendeletben (Büsz) 

meghatározott ügycsoportokban, amelyeket a 2006. évi V. tv. (Ctv.) 1/A. § /2/ bekezdés a)-m) pontja 

felsorol. Ezen ügyekben a szignálás a fenti bírók között az alábbi arányban történik: 5:2 minden 

cégformára kiterjedően, akként, hogy a szignálási arányból 5 db jut a 24. tanácsra, 2 db a 6. 

tanácsra, az érkezés sorrendjében. 

 

Törvényességi felügyeleti ügyek: 

6. és 24. bírói tanácsok – 1-1 ügy. 

 

Kényszertörlési ügyek: 

6., 24. tanács 1-1 ügy  

 

 5.4.8. 

Civil szervezetek nyilvántartása: 

 7. tanács – 2 db 

 9. tanács – 1 db 

Változásbejegyzési eljárásokat a 7. sz. tanács folytatja le. 

 

 5.4.9. 

Titkár intézi a másodfokú ügyekben eljáró tanácsok tagjainak első fokú polgári peres ügyeiben a Pp. 

12/A. § szerint a titkár által ellátható feladatokat, a cégbíróságon a törvényszéki elsőfokú gazdasági 

nemperes és a civil szervezetek nyilvántartási ügyeit. 
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 5.4.10. 

Ügyintéző intézi a másodfokú tanácsok ügyei, polgári első fokú peres eljárások, a cégeljárásban 

általa önállóan vagy bírói kontrollal intézhető ügyek. 

 

 5.4.11. 

A közvetítői eljárás ügyeket a járásbíróságok illetékességi területéhez igazodóan bírósági közvetítők 

kapják. 

 

 

 

5.5. Az automatizmustól történő eltérés esetei különösen 

 

5.5.1. Eltérés az ügy tárgyához képest 

 

Büntető ügyszak: 

 A külföldi ítélet érvényének elismerése iránti ügyek intézését három kijelölt bíró az érkezés 

sorrendjében 1/3 – 1/3 – 1/3 arányban látja el.  

 A bíróság kijelölése iránt indult ügyekben, a perújításos ügyekben és a szabálysértési 

fellebbviteli ügyekben a 2.Bf. tanács összetétele a kollégiumvezetőből és a törvényszéki első 

fokú ügyeket intéző bírákból áll.  

 

Civilisztikai ügyszak: 

 5.5.1.1. 
A 2014. évi XXXVIII., illetve 2014. évi XL. törvény hatálya alá tartozó „DH ügyek” 

vonatkozásában az az elv, hogy az újralajstromozott ügyeket az abban eljárt tanácsra szükséges 

szignálni, kivételt jelentenek abban az esetben, amennyiben felfüggesztésből indultak újra. Ebben 

az esetben az újralajstromozott ügyeket a 13.P., 20.P., 9.P. tanács tárgyalja, ezen sorrendben.  

 

             5.5.1.2.  

A másodfokú tanácsok között a kiosztás a tanácsonként meghatárzott ügycsoportok szerint történik. 

 

  5.5.1.3. 

Törvényszéki gazdasági peres ügyek kiosztása az 1.G. és 6.G. tanácsok között automatikus, míg a 

4.G. tanács kizárólag a Pp. 23. § (1) bekezdés ea)., eb)., ec). pontjai alatti peres ügyeket intézi. 

  

              5.5.1.4.   

A civil szervezetek nyilvántartásában a változásbejegyzési eljárásokat kizárólag a 7-es titkári tanács 

folytatja le. 

 

              5.5.1.5.  

A cégbíróságon a bírói hatáskörbe tartozó eljárásokban az ügyek kiosztása a 24. és 6. bírói tanácsok 

között akként történik, hogy a regisztrációs eljárásokban 5 ügyet a 24. tanács, míg 2 ügyet a 6. bírói 

tanács kap. A bírói hatáskörbe tartozó törvényességi felügyeleti eljárásokban, valamint a bírói 

hatáskörbe tartozó kényszer-törlési eljárásokban az ügyelosztás: 1-1 ügy. 

A nem bírói hatáskörbe tartozó regisztrációs, törvényességi felügyeleti, kényszer-törlési és egyéb 

cégügy (Cgpk.) eljárásokban az ügy kiosztás a 23. és 11. ügyintézői, valamint a 15. titkári tanácsok 

között 2-2-1 arányban történik.   
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5.5.2. Perjogi helyzethez képest 

 

Büntető ügyszak: 

 a soronkívüliséggel érintett ügyekben, amennyiben az egyes bírákra eső soron kívüli ügyek 

száma miatt a soronkívüliség szabályainak érvényesülése már nem biztosítható,  

 amennyiben egyesítés, együttes elbírálás ezt indokolja, ilyen esetben amelyik tanácsra az 

elsőként érkezett ügy szignálásra került, arra kerül kiosztásra az utóbb érkezett ügy is,  

 a peres ügyhöz kapcsolódóan utóbb érkezett nemperes ügy is az előbb érkezett peres ügyet 

intéző tanácsra kerül kiosztásra.  

 

Civilisztikai ügyszak: 

5.5.2.1. Soronkívüli ügy 
A soronkívüli ügyek kiosztásánál az automatizmustól el lehet térni, ha az ügyek érkezéséből adódó 

egyenlőtlenség kiküszöbölése, avagy azon bíró (titkár) akadályoztatása indokolja, akire az adott 

soronkívüli ügy szignálása történne.  

Ebben az esetben az ügyet arra a tanácsra kell kiosztani, amely az ügykiosztás általános rendje 

alapján a soron következő ügyet kapta volna. 

 

5.5.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett 
Egyesítés, együttes elbírálás érdekében a Büsz. 32. § /2/ bekezdése esetén, illetőleg az ügyet arra 

kell kiosztani, ahol a célszerűségi indok fennáll.  

 

 

5.5.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett 

 

Büntető ügyszak: 

Módosítható az ügykiosztás a bíró kizárása miatt.  

 

Az első fokú ügyeket tárgyaló büntető bíró kizártsága esetén az ügyeket 1-1 arányban a két katonai 

bíróra, ha ők is kizártak, a bf. tanácsok tagjaira, ha ők is kizártak, a járásbíróságokról kirendelt 

bírákra kell kiosztani.  

Az egyes bf. tanácsok teljes kizártsága esetén a másik bf. tanácsra kerül kiosztásra az ügy, a tanács 

egyes tagjainak kizártsága esetén átosztásra nem kerül sor, a tanács elnöke saját hatáskörben 

intézkedik a törvényszéki bíró, vagy kirendelt bíró bevonásáról. Ha ez így nem oldható meg, a 

kollégiumvezetőhöz fordul. 

 

Civilisztikai ügyszak: 

5.5.3.1. Bíró (titkár) kizárása esetén 
Bíró (titkár) kizárása esetén az ügyet arra a tanácsra kell kiosztani, amely az ügykiosztás rendje 

alapján a soron következő ügyet kapta volna. 

 

5.5.3.3. Ügyhátralék feldolgozása miatt 
Ez esetben az ügyet/ügyeket az ügykiosztás rendje szerint azon tanácsok között kell kiosztani, 

amelyeket az ügyhátralék feldolgozására kijelöltek.  

 

5.5.3.4. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt 
Az a bíró, tanács, amelyre a szignálásra jogosult ezen ügyet kiosztotta, az ügyelosztási rend szerint 

rá jutó ügyek kiosztása alól legfeljebb 4 kiosztásig mentesülhet.  
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5.5.3.5. A másodfokú felülbírálatok számának kiegyenlítése végett 
Az ügyet vagy ügyeket, függetlenül azok tárgyától, azon tanácsra kell kiosztani, amelynél a érkezés 

tartósan, legalább 3 hónapon át jelentősen alacsonyabb értéket mutat.  

 

5.5.4. Egyéb körülmények 

 

Büntető ügyszak: 

Módosítható az ügyelosztás az egyenletes munkateher biztosítása érdekében is.  

- Az ügyhátralék feldolgozása érdekében az erre kijelölt tanácsokra kell az ügyeket kiosztani. 

- Az ügy munkaigényessége, terjedelme miatt az erre kijelölt, legalább 10 éves gyakorlattal 

rendelkező törvényszéki, illetve kirendelt bíróra. 

- A másodfokú felülbírálatok számának kiegyenlítése végett a két bf. tanács között az érkezett 

ügyek tartós, legalább 3 hónapos jelentős eltérése esetén.  

 

5.5.4.1. Ítélkezési szünet  
Büntető ügyszak: 

Ha az ügy az ítélkezési szünet tartama alatt érkezik, az ügyet azok között kell kiosztani, akik 

nincsenek szabadságon, ilyenkor a tanácsok munkájában vezetői intézkedés alapján a törvényszék 

polgári bírája is részt vesz.  

 

Civilisztikai ügyszak: 

Ha az ügy az ítélkezési szünet tartalma alatt érkezik, és nem vonatkozik rá a Pp. 104/A. § /1/ 

bekezdése, illetőleg az ügy a Pp. 104/A. § /2/ bekezdése alá tartozik, az ügyet azon tanácsok között 

kell kiosztani, akik a szóban forgó időszakban munkát végeznek.  

Ebben az esetben az eljáró tanácsok összetétele az ügyelosztási rendben rögzítettektől eltérhet.  

 

5.5.4.2. Bíró távolléte – figyelemmel az ügy jellegére 
Az ügy a bíró (titkár) tartós (30 napot meghaladó) távolléte alatt érkezik, az ügyet azon tanácsok 

között kell kiosztani, az ügyelosztási rend szerint, amelyek annak elintézésére jogosultak.  

 

5.5.4.3. Bíró (titkár) szolgálati viszonyának megszűnése  
A bíró (bírósági titkár) szolgálati jogviszonya megszűnése esetén az ügyelosztás rendje szerint az 

ügyet azon tanácsok között kell kiosztani, amelyek annak elintézésére jogosultak.  

 

5.5.4.4. Az ügy előzményében folyamatban volt eljárással szorosan összefügg 
Amennyiben az érkezett, nem újralajstromozott ügy korábban folyamatban volt előzményi üggyel 

szoros összefüggésben áll, a szignálási rend menetétől akként lehet eltérni, hogy az előzményi ügyet 

intéző tanácsra történik meg az adott ügy kiosztása.  

 

5.5.4.7. Egyéb tervezhető kivételek 
Az a törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú ügyeket tárgyaló polgári ügyszakos törvényszéki 

bíró, aki kiemelt ügyet kap, a polgári első fokú ügyek kiosztásából 4 körben kimarad. Az a polgári 

ügyszakos bíró, akinek a folyamatban lévő ügye kiemeltté válik, ezt követően az első fokú ügyek 

kiosztásából 4 körben kimarad.  

 

Az a polgári ügyszakos bíró, aki a fentebb rögzített szempontok alapján többletkiosztásban részesül, 

a következő, ügyelosztási rend szerinti kiosztásból kimarad.  

 

December 15-31. napja közötti időszakban érkező polgári peres és nemperes ügyeket azon tanácsok 

között kell kiosztani, amelyek a szóban forgó időszakban munkát végeznek. Ez esetben a tanácsok 

összetétele – az ítélkezési szünettel egyezően – eltérhet az ügyelosztási rendben foglalt összetételtől.  
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5.6. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere 

 

A törvényszék elnöke és kollégiumvezetője az 5.3. és 5.4. pontban írtak szerint részesülnek a 

kiosztott ügyekből. A kollégiumvezető-helyettes kiosztása az 5.4. és az 5.5. pontban írtak szerinti. 

 

 

 

5.7. Az ügykiosztás menete 

 

Büntető ügyszak: 

Az ügykiosztásra jogosult a tárgyévben érvényes ügyelosztási rend és az ügyviteli szabályok szerint 

az eljáró tanácsot legkésőbb az irat bemutatását követő munkanapon kijelöli. Az ügycsoporton 

belüli ügyminőség/ügytárgy statisztikai kódszámát, a munkateher-méréséhez szükséges adatot, 

továbbá a kijelölést, annak módosítását és időpontját, illetve módosítás esetén annak okát az ügy 

iratborítóján feltünteti. Az eljáró bíró kijelölését követően a kezelőiroda az ügycsoporton belüli 

ügyminőség statisztikai kódszámát és a munkateher-méréshez szükséges adatot a lajstromba 

bejegyzi. Az iroda az eljáró bíró kijelölése után bejegyzi az eljáró bírói tanács sorszámát, majd az 

iratot a bírónak a kijelölés napján, de legkésőbb a következő munkanapon bemutatja.  

 

Civilisztikai ügyszak: 

A 6.3.2. pontban részletezettek szerint. A szignálásra jogosult feltünteti az ügy statisztikai 

kódszámát, a munkateher-méréshez szükséges adatot és a kijelölt tanácsot/bírót.  

 

 

5.8. Az átosztás rendje 

 

5.8.1. Az átosztás esetei 

 

Büntető ügyszak: 

Kizárás, a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, 30 napnál hosszabb akadályoztatása, az 

egyenletes munkateher biztosítása, az ügyhátralék feldolgozása.  

 

Civilisztikai ügyszak: 

A 2.3.4.1. pontban írtak szerint történik.  Az ügyek átosztására csak kivételesen, jogszabályban, 

illetve a fentebb előírt feltételek fennállása esetén kerülhet sor.  

 

5.8.2. Eljárás ügy átosztásakor 

 

Büntető ügyszakban: Az eljárás az ügyelosztási rendben történő általános szabályok szerint történik.  

 

Civilisztikai ügyszakban: Kizárási kérelem esetén, amennyiben az ügyintéző bíró a kizáráshoz nem 

járul hozzá, a Pp. 18. § /1/ bekezdése alapján a bíró kizárása felől ugyanannak a bíróságnak 

ugyanazon a fokon eljáró másik tanácsa peren kívüli eljárásban dönt. A bíró által bejelentett kizárási 

ok esetében a Pp. 17. §-ának alkalmazásával más tanács, illetőleg bíró kijelölése iránt a bíróság 

vezetője intézkedik, elnöki szám alatti iktatást követően dönt az átszignálásról.  

 

Ezen eljárás a titkár (és az önálló jogkörben eljáró bírósági ügyintéző) kizárására is vonatkozik.  
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5.9. A helyettesítés rendje 

 

Büntető ügyszak: 

Az első fokú ügyeket tárgyaló bíró helyettesítésére nincs lehetőség.  

A fellebbviteli tanácsoknál az 1. Bf. tanács vezetőjét elsősorban dr. Mucsi Gyöngyi törvényszéki 

bíró, szükség esetén dr. Király Péter helyettesíti, a 2. Bf. tanács vezetőjét akadályoztatása esetén 

elsősorban dr. Balla Barbara törvényszéki bíró, szükség esetén Andorné dr. Ajkay Beáta helyettesíti. 

Amennyiben valamilyen okból a fenti helyettesek egyike sem járhat el, a helyettesítésre elsősorban 

dr. Ifkovics Béla törvényszéki tanácselnök jogosult, amennyiben ő sem járhat el, a törvényszéki 

bírák közül kijelölt bíró.  

A tanácsok tagjainak helyetteseként minden törvényszéki bíró és kirendelt bíró is eljárhat.  

 

Civilisztikai ügyszak: 

A 3.5. pontban írtak szerint történik.  

 

 

5.10. Mellékletek 
A csatolt mellékletek tartalmazzák a büntető ügyszakban, valamint a polgári, gazdasági, 

közigazgatási és munkaügyi ügyszakban ítélkező másodfokú tanácsok, illetve a büntető 

ügyszakban, a polgári és gazdasági ügyszakba beosztott első fokú ügyet tárgyaló bírák által intézett, 

kirendelt bíró által intézett, valamint a titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügycsoportokat. 

 

 

Kaposvár, 2017. január 27. 

 

 

 

 

 

         Dr. Hajnal Éva 

      a Kaposvári Törvényszék elnöke 
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 1/A. számú melléklet 

A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek - büntető ügyszak 

A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

15.B. dr. Duduka Attila 

törvényszéki bíró 

Be.16.§ szerinti törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú 

civil büntetőügyek, 

Szv., F. büntetés-végrehajtási ügyek, bíróság kijelölése iránt 

indult ügyek, perújítási ügyek, kiemelt ügyek 

11.B. dr. Vadócz Attila  

törvényszéki bíró 

Be.16.§ szerinti törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú 

civil büntetőügyek, bv. bírói ügyek intézése, kiemelt ügyek, 

bíróság kijelölése iránt indult ügyek, perújítási ügyek 

I.Kb. dr. Vadócz Attila 

törvényszéki bíró 

Be.470.§ (1) bekezdése szerinti eljárásra tartozó katonai 

büntető peres és nemperes ügyek, kiemelt ügyek 

13.B. dr. Ifkovics Béla 

törvényszéki tanácselnök 

Be.16.§ szerinti törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú 

civil büntetőügyek, kiemelt ügyek 

II.Kb. dr. Ifkovics Béla 

törvényszéki tanácselnök 

Be.470.§ (1) bekezdése szerinti katonai eljárásra tartozó 

büntető peres és nemperes ügyek, kiemelt ügyek, 

18.B. dr. Kéki Gabriella 

törvényszéki bíró 

Be.16.§ szerinti törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú 

civil büntetőügyek,  

16.B. dr. Balla Barbara 

törvényszéki bíró 

Be.16.§ szerinti törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú 

civil büntetőügyek, kiemelt ügyek, külföldi ítélet érvényének 

elismerése iránti ügy, 

3.B. dr. Horváth Diána 

törvényszéki bíró 

Be.16.§ szerinti törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú 

civil büntetőügyek, F., Bv. bv. bírói ügyek intézése 2017. 

január 15-től 

5.B. Andorné dr. Ajkay Beáta 

büntető kollégiumvezető 

külföldi ítélet érvényének elismerése iránti ügy, 

7.B. dr. Kovács Ildikó 

törvényszéki tanácselnök 

külföldi ítélet érvényének elismerése iránti ügy,  

20.B. dr. Neuhoffer Hajnalka 

törvényszéki bíró 

Be.16. § szerinti törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú 

civil büntetőügyek, kiemelt ügyek. 
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1/B. számú melléklet 

A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek – civilisztikai ügyszak 

A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 
 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport – Pp. 23. § /1/ bekezdés 

5.P. 
dr. Jordanics József  

tanácselnök 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

6.P. Győriné dr. Vajda Andrea 

kollégiumvezető 

törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

8.P. dr. Makai Lajosné 

törvényszéki bíró 

a törvényszék polgári ügyszakában az első fokú peres ügyek 

intézése 

9.P. dr. Szabadosné dr. Komanovics 

Ágnes  

törvényszéki bíró 

törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

kiemelt jelentőségű perek 

11.P. dr. Pálinkás András  

tanácselnök 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

12.P. Kollárné dr. Foglyos Zsuzsanna 

tanácselnök 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

13.P. 

2.G. 

dr. Matusik Gertrúd  

törvényszéki bíró 

törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

kiemelt jelentőségű perek 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú gazdasági perek, 

kiemelt jelentőségű perek, törvényszéki gazdasági nemperes 

ügyek 

14.P. dr. Hajnal Éva  

a törvényszék elnöke 

A törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári nemperes 

ügyek intézése 

15.P. dr. Horváth M. Csaba  

tanácselnök 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

16.P. dr. Vörösné dr. Suri Olga 

törvényszéki bíró 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

19.P. 

6.G. 

dr. Orbán Miklós  

törvényszéki bíró 

törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

kiemelt jelentőségű perek, 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú gazdasági perek, 

kiemelt jelentőségű perek, törvényszéki gazdasági nemperes 

ügyek 

20.P. dr. Korvicska Attila  

törvényszéki bíró 

törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

kiemelt jelentőségű perek 

21.P. dr. Böröcz Ibolya  

törvényszéki bíró 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

24.P. dr. Leidecker Andrea 

törvényszéki bíró 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári peres ügyek 
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1.G. dr. Szabados Tamás 

törvényszéki bíró 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú gazdasági perek, 

kiemelt jelentőségű perek, törvényszéki gazdasági nemperes 

ügyek 

4.G. dr. Király Kornélia 

kollégiumvezető-helyettes 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú gazdasági peres 

ügyek közül a Pp. 23. § (1) bekezdés ea), eb) és ec) pontjai 

szerinti ügyek, a cégeljárásban bírói hatáskörbe tartozó 

regisztrációs, törvényességi, kényszer-törlési és Tpk. 

ügycsoportba tartozó ügyek 

24. dr. Ipoly Róbert 

törvényszéki bíró 

a cégeljárásban bírói hatáskörbe tartozó regisztrációs, 

törvényességi, kényszer-törlési és Tpk. ügycsoportba tartozó 

ügyek 
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2/A. számú melléklet 

 

A kirendelt bírók által intézett első fokú ügyek – büntető ügyszak 

A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig.  

 

Tanácsszám Név Kirendelés a törvényszékhez Intézett ügycsoport 

Honnan Időtartam 

21. dr. Paál Rita Kaposvári 

Járásbíróság 

2017.I.1. 

2017.12.31. 

Be.16.§ szerinti törvényszéki 

hatáskörbe tartozó első fokú 

büntetőügyek  

22. dr. Végh Andrea Kaposvári 

Járásbíróság 

2017.I.1. 

2017.12.31 

Be.16.§ szerinti törvényszéki 

hatáskörbe tartozó első fokú 

büntetőügyek 

20. dr. Neuhoffer 

Hajnalka 

Kaposvári 

Járásbíróság 

2017.I.1. 

2017.12.31 

Be.16.§ szerinti törvényszéki 

hatáskörbe tartozó első fokú 

büntetőügyek 

25. dr. Hirtling Ibolya Siófoki 

Járásbíróság 

2017.I.1. 

2017.12.31 

Be.16.§ szerinti törvényszéki 

hatáskörbe tartozó első fokú 

büntetőügyek 

24. dr. Major Zsolt Nagyatádi 

Járásbíróság 

2017.I.1. 

2017.12.31 

Be.16.§ szerinti törvényszéki 

hatáskörbe tartozó első fokú 

büntetőügyek 

26. dr. Bujbáczi Ildikó Nagyatádi 

Járásbíróság 

2017.I.1. 

2017.12.31 

Be.16.§ szerinti törvényszéki 

hatáskörbe tartozó első fokú 

büntetőügyek 

23. dr. Kostyák Krisztina Marcali 

Járásbíróság 

2017.I.1. 

2017.12.31 

Be.16.§ szerinti törvényszéki 

hatáskörbe tartozó első fokú 

büntetőügyek 

 

 

 

2/B. számú melléklet  

A kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek – civilisztikai ügyszak 

A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 
 

Tanácsszám Név 
Kirendelés a Törvényszékhez 

Intézett ügycsoport 
Honnan Időtartam 

10.P. dr. Éles Róbert  

járásbírósági bíró 

Kaposvári 

Járásbíróság 

2016.IV.1.- 

2017.III.31. 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első 

fokú polgári peres ügyek 

7. Csontosné dr. Kelemen 

Márta 

járásbírósági bíró 

Kaposvári 

Járásbíróság 

2014.I.1.- 

2017.XII.3

1. 

Törvényszék hatáskörébe tartozó első 

fokú gazdasági nemperes ügyek 

 



21 

 

 

3/A. számú melléklet 

 

A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek – büntető ügyszak 

A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig.  

 

Tanácsszám Név Kirendelés a törvényszékhez Intézett ügycsoport 

Honnan Időtartam 

1.Bf. Tanácselnök: 

dr. Völgyi Dezső  

 

Bírák: 

dr. Király Péter 

dr. Mucsi Gyöngyi  

dr. Horváth Diána 

  Az 1978. évi IV. törvény szerint:  

 személy elleni 

bűncselekmények (XII. fejezet 

I. Címből a 171. §. és a 172. §, 

173. §, továbbá a III. Cím), 

 közlekedési bűncselekmények 

(XIII. fejezet), 

 a házasság, a család, az ifjúság 

és a nemi erkölcs elleni 

bűncselekményeket (XIV. 

fejezet I. - II. Cím), 

 államigazgatás, 

igazságszolgáltatás és közélet 

tisztasága elleni 

bűncselekmények (XV. 

fejezet), 

 közrend elleni 

bűncselekmények (XVI. 

fejezet) 

A 2012. évi C. törvény (új Btk.) szerint: 

 XV. fejezet – az élet, a testi 

épség és az egészség elleni 

bűncselekmények 

 XVII. fejezet – az egészséget 

veszélyeztető 

bűncselekmények 

 XVIII. fejezet – az emberi 

szabadság elleni 

bűncselekmények 

 XIX. fejezet – a nemi élet 

szabadsága és a nemi erkölcs 

elleni bűncselekmények 

 XX. fejezet – a gyermekek 

érdekét sértő és a család elleni 

bűncselekmények 

 XXI. fejezet – az emberi 

méltóság és egyes alapvető 

jogok elleni bűncselekmények 

 XXII. fejezet – közlekedési 

bűncselekmények 

 XXIII. fejezet – a környezet és 

a természet elleni 

bűncselekmények 

 XXV. fejezet – a minősített 

adat és a nemzeti adatvagyon 

elleni bűncselekmények 

 XXVI. fejezet – az 

igazságszolgáltatás elleni 

bűncselekmények 

 XXIX. fejezet – a hivatalos 

személy elleni 
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bűncselekmények 

 XXX. fejezet – a közbiztonság 

elleni bűncselekmények 

 XXXI. fejezet – a nemzetközi 

kötelezettségen alapuló 

közbiztonsági célú gazdasági 

előírások elleni 

bűncselekmények 

 XXXII. fejezet – köznyugalom 

elleni bűncselekmények 

 XXXIII. fejezet – közbizalom 

elleni bűncselekmények 

 XXXIV. fejezet – a 

közigazgatás rendje elleni 

bűncselekmények. 

Továbbá az 1.Bf. tanács intézi a 

törvényszék első fokú ügyeiben hozott 

azon határozatok elleni fellebbezések 

elbírálását, amelyek a törvényszék 

tanácsának hatáskörébe tartoznak és az 

összbüntetési határozatok elleni 

fellebbezéseket. 

2.Bf. Tanácselnök:  

dr. Kovács Ildikó 

 

Bíró:  

Andorné dr. Ajkay 

Beáta 

dr. Balla Barbara 

dr. Kéki Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Az 1978. évi IV. törvény szerint:  

 gazdasági bűncselekmények 

(XVII. fejezet) 

 vagyon elleni 

bűncselekmények (XVIII. 

fejezet) 

A 2012. évi C. törvény (új Btk.) szerint: 

 Új Btk. XXXV. fejezet – 

vagyoni elleni erőszakos 

bűncselekmények 

 XXXVI. fejezet – vagyon 

elleni bűncselekmények 

 XXXVII. fejezet – szellemi 

tulajdonjog elleni 

bűncselekmények 

 XXXVIII. fejezet – a pénz és 

bélyegforgalom biztonsága 

elleni bűncselekmények 

 XXXIX. fejezet – a 

költségvetést károsító 

bűncselekmények 

 XL. fejezet – pénzmosás 

 XLI. fejezet – a gazdálkodás 

rendjét sértő bűncselekmények 

 XLII. fejezet – a fogyasztók 

érdekeit és a gazdasági verseny 

tisztaságát sértő 

bűncselekmények 

 XLIII. fejezet – tiltott 

adatszerzés és az információs 

rendszer elleni 

bűncselekmények. 

Továbbá elbírálja 
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dr. Mucsi Gyöngyi  

 a büntetés-végrehajtási 

ügyekben hozott határozatok 

elleni fellebbezéseket, 

 az idegenrendészeti és 

bűnmegelőzési ellenőrzéssel 

kapcsolatos jogorvoslati 

kérelmeket, 

 összbüntetési ügyekben hozott 

határozatok elleni 

fellebbezéseket. 

A 2.Bf. tanács intézkedik a Be. 24/A.§ 

szerint a kizárási ok elbírálásáról és az 

eljáró bíróság kijelöléséről, továbbá 

elbírálja a perújítási ügyeket és a 

szabálysértési ügyekben hozott 

határozatok elleni fellebbezéseket, az 

első fokú ügyeket tárgyaló bírák 

bevonásával, a tanács elnöke Andorné 

dr. Ajkay Beáta büntető 

kollégiumvezető 

 

F.Bv. bv. bírói ügyek intézése (2017. I. 

15-ig.) 

1-2.  Tanácselnök:  

Dr. Völgyi Dezső  

Dr. Kovács Ildikó  

 

Bírók:  

Dr. Paál Rita  

 

 

Dr. Végh Andrea 

 

 

Dr. Neuhoffer 

Hajnalka 

 

Dr. Kovacsics 

István  

 

Dr. Hirtling Ibolya  

 

 

Dr. Németh Károly  

 

 

Dr. Kostyák 

Krisztina  

 

 

 

 

 

Kaposvári  

Járásbíróság 

 

Kaposvári 

Járásbíróság 

 

Kaposvári 

Járásbíróság 

 

Siófoki 

Járásbíróság 

 

Siófoki 

Járásbíróság 

 

Fonyódi 

Járásbíróság 

 

Marcali 

Járásbíróság 

 

 

 

 

 

2017.I.1.- 

2017.12.31. 

 

2017.I.1.- 

2017.12.31. 

 

2017.1.1. – 

2017.12.31. 

 

2017.I.1.- 

2017.12.31. 

 

2017.l.1.- 

2017.12.31. 

 

2017.I.1.- 

2017.12.31. 

 

2017.I.1. – 

2017.12.31. 

 

 

lásd 1 – 2. tanács  
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3/B. számú melléklet:  

 

A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek – civilisztikai ügyszak 

A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 

Tanácsszám Név 

Kirendelés a 

Törvényszékhez 
Intézett ügycsoport 

Honnan Időtartam 

1.Pf. Tanácselnök: dr. Jordanics József 

Tanácselnök: dr. Pálinkás András 

Bíró: Győriné dr. Vajda Andrea 

Bíró: dr. Makai Lajosné 

Bíró: dr. Böröcz Ibolya 

Bíró: dr. Gelencsér Szabolcs 

 

 
 

 

 
 

 

Nagyatádi Jb. 

 

 
 

 

 
 

 

2017.04.1-

06.30. 

 házassági perek, 

 személyi állapotra vonatkozó 

egyéb perek, 

 házassági peren kívül érvényesített 

vagyonjogi perek, 

 gyermektartás és egyéb tartási 

perek, 

 egyéb családjogi perek, 

 birtokháborítási perek, 

 kötelmi jogi perek, 

 személyiségi jogokkal kapcsolatos 

perek, 

 tulajdonjoggal kapcsolatos perek 

 szerződésen kívüli kártérítési 

perek, 

 lakásügyi perek, 

 végrehajtási igényperek, 

 öröklési perek 

Nemperes ügyek közül: 

 eljáró bíróság kijelölésével 

kapcsolatos ügyek, 

 pszichiátriai betegek 

gyógykezelésének elrendelésével és 

fenntartásával kapcsolatos ügyek 

 hagyatéki eljárásban hozott 

határozatok elleni nemperes ügyek 

 a fizetési meghagyásokkal 

kapcsolatos nemperes ügyek 

 letétekkel kapcsolatos ügyek 

 végrehajtási ügyek 

 a magánszemélyek 

adósságrendezési eljárásával 

kapcsolatos ügyek 

 a pénzügyi békéltető testület 

döntésével kapcsolatos ügyek 

 egyéb nemperes ügyek 

2. Pf-Gf-

Mf-Kf. 

Tanácselnök: Kollárné dr. Foglyos 

Zsuzsanna 

Tanácselnök: dr. Horváth M. Csaba 

Tanácselnök: dr. Hajnal Éva 

Bíró: dr. Vörösné dr. Suri Olga 

Bíró: dr. Leidecker Andrea 

   a gazdálkodó szervezetek egymás 

közötti perében érkezett 

fellebbviteli ügyek, 

 fellebbviteli munkaügyi perek, 

 kötelmi jogi perek, 

 másodfokú közigazgatási perek 

Nemperes ügyek közül: 

 munkaügyi ügyek, munkaügyi 

bíróság közigazgatási ügyekben 

hozott végzései elleni 

fellebbezések elbírálása 

 munkajogi követelések behajtására 
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indult végrehajtási ügyekben 

hozott végzések elleni 

fellebbezések, 

 egyéb végrehajtási ügyek, 

 pszichiátriai betegek 

gyógykezelésének elrendelésével 

és fenntartásával kapcsolatos 

ügyek, 

 bíróság kijelölése, 

 a magánszemélyek 

adósságrendezési eljárásával 

kapcsolatos ügyek, 

 a pénzügyi békéltető testület 

döntésével kapcsolatos fellebbezett 

nemperes ügyek 

 egyéb nemperes ügyek 
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4/A. számú melléklet  

 

 

A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek – büntető ügyszak 

A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

 dr. Kern Viktória titkár első és másodfokú büntetőügyek előkészítése, Szv., Bv., F. 

büntetés-végrehajtási ügyek,  

 Bakos Bernadette 

bírósági ügyintéző 

törvényszék büntető irodájának vezetése 

 Molnár Krisztina  

bírósági ügyintéző 

1.Bf. tanács mellett működő team munkájának szervezése, 

irányítása, továbbá az 56/2008. (III.26.) Korm.rendelet 7-36.§-

ában meghatározott feladatok. Tevékenységét részletesen a 

büntető iroda munkarendje határozza meg.  

 Farkas Judit 

bírósági ügyintéző 

2.Bf. tanács mellett működő team munkájának szervezése, 

irányítása, továbbá az 56/2008. (III.26.) Korm.rendelet 7-36.§-

ában meghatározott feladatok. Tevékenységét részletesen a 

büntető iroda munkarendje határozza meg. 

 Makai Zoltánné 

bírósági ügyintéző 

a törvényszék büntető irodájának vezető helyettese, az ezzel 

kapcsolatos feladatok ellátása, a törvényszék katonai tanácsa 

kezelőirodájának vezetése, katonai és szükség esetén 

törvényszéki első fokú ügyekben jegyzőkönyvvezetési, leírói 

és az 56/2008. (III.26.) Korm.rendelet 7-36. §-ában 

meghatározott ügyintézői feladatok elvégzése. 

 Tóth Ágnes  

bírósági ügyintéző 

Az 56/2008. (III.26.) Korm.rendeletben meghatározott 

feladatok, továbbá leírási és kiadási feladatok ellátása a 

perújítási ügyekben, a külföldi ítélet érvényének elismerése 

iránt indult ügyekben, valamint a büntető irodavezető 

utasításának megfelelően a törvényszék büntető első és 

másodfokú ügyeiben. Szükség esetén a kollégiumvezető 

utasítására a kollégiumi anyagok leírásában részvétel.  
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4/B. számú melléklet:  

 

A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek – civilisztikai ügyszak 

A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig 
 

Tanácsszám  

(ha van) 
Név Intézett ügycsoport 

26.Pkm. dr. Kaponya Szilvia 

bírósági titkár 

közvetítői ügyek a Marcali Járásbíróság illetékességi területén 

28.Pkm. dr. Mátis Judit 

bírósági titkár 

közvetítői ügyek a Siófoki Járásbíróság illetékességi területén 

29.Pkm. 

7.Pk. 

dr. Kollár Gábor 

bírósági titkár 

közvetítői ügyek a Kaposvári Járásbíróság illetékességi 

területén 

civil szervezetek nyilvántartási ügyei 

30.Pkm. dr. Gálig Péter 

bírósági titkár 

közvetítői ügyek a Siófoki Járásbíróság illetékességi területén 

27.Pkm. Császárné dr. Mucsi Brigitta 

bírósági titkár 

közvetítői ügyek a Barcsi és Nagyatádi Járásbíróság 

illetékességi területén 

 dr. Makai Bernadett Katinka 

bírósági titkár 

törvényszéki gazdasági nemperes (felszámolási) eljárásokban 

intézi a titkári hatáskörbe tartozó ügyeket, törvényszéki 

végrehajtási ügyeket intéz 

15. Cg., 

Cgt., Kt., 

Cgpk. 

9. Pk. 

dr. Németh Andrea 

bírósági titkár 

cégügyekben, ide értve a kényszertörlési és a törvényességi 

felügyeleti ügyeket is általános hatáskörrel jár el, kivéve a 

kifejezetten bírói hatáskörbe utalt ügyeket (15. titkári tanács), 

civil szervezet nyilvántartási bejegyzési ügyeket intéz (9. titkári 

tanács) 

 Bizséné Légrádi Mónika 

bírósági ügyintéző 

 másodfokú tanácsok közül az 1. tanácsra szignált, dr. 

Jordanics József tanácselnök által intézett másodfokú 

ügyek,  

 elsőfokú polgári peres ügyekből dr. Makai Lajosné, dr. 

Böröcz Ibolya, dr. Vörösné dr. Suri Olga és dr. 

Leidecker Andrea törvényszéki bírókra és dr. Jordanics 

József tanácselnökre szignált ügyek. 

 Korb Jánosné  

bírósági ügyintéző 

 a másodfokú tanácsok közül az 1. tanácsra szignált, dr. 

Pálinkás András tanácselnök által intézett és a 2. 

tanácsra szignált, dr. Horváth Miklós Csaba 

tanácselnök által intézett másodfokú ügyek; 

 az elsőfokú polgári peres ügyekből a dr. Pálinkás 

András, dr. Horváth M. Csaba és Kollárné dr. Foglyos 

Zsuzsanna tanácselnökre szignált ügyek. 

 Lászlóné Kovács Rózsa 

bírósági ügyintéző 

 a másodfokú tanácsok közül a 2. tanácsra szignált, 

Kollárné dr. Foglyos Zsuzsanna tanácselnök által 

intézett másodfokú ügyek, valamint dr. Hajnal Éva 

elnök által intézett másodfokú közigazgatási ügyek, 

valamint törvényszéki nemperes, dr. Hajnal Éva elnök 
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által intézendő ügyek; 

 törvényszéki elsőfokú, Győriné dr. Vajda Andrea 

kollégiumvezetőre szignált peres ügyek. 

11. Cg., 

Cgt., Kt., 

Cgpk. 

Petrovics Ivett 

bírósági ügyintéző 

cégeljárásban, ide értve a kényszertörlési és a 

törvényességi felügyeleti, valamint az egyéb cégügyeket 

intézi önállóan vagy bírói kontrollal  

23. Cg., 

Cgt., Kt., 

Cgpk. 

Biró Beáta 

bírósági ügyintéző 

cégeljárásban, ide értve a kényszertörlési és a 

törvényességi felügyeleti, valamint az egyéb cégügyeket 

intézi önállóan vagy bírói kontrollal  

 

 

 

Módosítva: 2017. május 25. 

 

Hatályos: 

 2017. április 15-től: az 1/A., 2/A. és 3/A. sz. mellékletek 

 2017. április 19-től: 4.1. és 5.3. pontok 


