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Balassagyarmati Törvényszék Ügyelosztási rendje  

 

2017. január 1. - 2017. december 31. 

 

1.  Alapadatok 

 

A Balassagyarmati Törvényszék ügyelosztási rendjét a bíróságok 

szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 9. § /1/ 

bekezdése alapján, figyelemmel a bíróságok igazgatásáról rendelkező 

szabályzatról szóló 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás (Ig.szab.) 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: 3.,4.,9.,13. tanács 

Büntető ügyszak első fokon: 3.,4.,9.,13.,14.,19.,24. tanács 

 

A nyomozási bíró fellebbezéssel támadott döntéseinek a felülbírálatát a 13. 

számú tanács végzi. 

 

Polgári, gazdasági, munkaügyi, közigazgatási ügyszak másodfokon: 2.,7.,9., 

15. és 21. tanács 

Polgári ügyekben első fokon: 2.,7., 9., 14., 15., 20., 21., 22., 25., 27. 

Gazdasági ügyekben első fokon: 2., 7., 9., 14., 15., 20., 21., 22., 27. 

Nemperes gazdasági ügyekben első fokon: 7., 22.   

Nemperes cégügyekben: Cégbíró, 14. 

Civil szervezetek nyilvántartása: 14.,15.,9.Pk.,10.Pk.,11.Pk. 
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2.3.2. Tanácsok összetétele 

 

Büntető ügyszak: 

 

Másodfokú tanácsok: 1 tanácselnök, 2 törvényszéki bíró 

Törvényszéki első fokú ügyeket tárgyaló tanácsokban: 1 hivatásos bíró, 2 

ülnök jár el. 

Törvényszéki elsőfokú ügyekben 1 hivatásos törvényszéki bíró jár el, (öttagú 

tanács esetén: 2 hivatásos bíró és 3 ülnök) jár el. 

Büntetés-végrehajtási csoport bírája egyesbíróként jár el. 

 

Civilisztikai ügyszak: 

 

Másodfokú tanácsok: 1 tanácselnök, 2 törvényszéki bíró 

Törvényszéki elsőfokú peres ügyekben (polgári, gazdasági): 1 hivatásos bíró 

Nemperes gazdasági ügyekben, civil szervezetek nyilvántartása iránti 

ügyekben: 1 hivatásos bíró, vagy bírósági titkár, vagy bírósági ügyintéző 

Nemperes cégügyekben: 1 hivatásos bíró, vagy bírósági titkár, vagy bírósági 

ügyintéző 

 

2.3.3. Tanácsok, bírók, titkárok és vezetők által intézett ügycsoportok 

 

Büntető ügyszak 

 

Másodfokú ügyek: 

 

Büntető fellebbezett peres és nemperes ügyekben valamennyi tanács eljár. 

 

A közlekedési fellebbviteli ügyeket az 3. számú tanács, akadályoztatása 

esetén a 4. és 9. számú tanács; 

a gazdasági másodfokú ügyeket pedig a 9. számú tanács, akadályoztatása 

esetén pedig a 3. számú tanács tárgyalja. 

 

Elsőfokú ügyek: 

 

A törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú büntető peres ügyeket 

valamennyi tanács tárgyalja. 
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Civilisztikai ügyszak 

 

Másodfokú ügyek: 

 

Polgári fellebbezett peres és nemperes ügyekben elsődlegesen a 2. és 21. számú 

tanács jár el. Kivételesen eljár a 7., 9. és 15. számú tanács. 

 

A gazdasági és gazdasági jellegű peres és nemperes fellebbviteli ügyekben 

elsődlegesen a 7. számú tanács jár el, kivételesen a 2., 9., 15. é 21. számú tanács. 

 

A munkaügyi fellebbviteli peres és nemperes ügyekben 2., 7., és 15. számú 

tanács jár el. 

 

A közigazgatási fellebbviteli peres és nemperes ügyekben elsősorban a 2. számú 

tanács jár el. Kivételesen a 7. és 15. számú tanács is eljárhat. 

 

Elsőfokú ügyek: 

 

A törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú polgári peres ügyeket elsődlegesen 

a 20. és 27. számú tanács, emelt érkezés esetén szükség szerint a 2., 7., 9., 14., 

15., 21., és 22. számú tanács tárgyalja. 

A törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú gazdasági peres ügyeket 

elsődlegesen a 7. és 22. számú tanács, emelt érkezés, illetve kizártság esetén 

szükség szerint a 2., 9., 14., 15., 20., 21., és 27. számú tanács tárgyalja. 

A csőd- és felszámolási ügyeket a 7. és 22. számú tanács intézi. A bírósági 

ügyintéző által ellátható feladatokat 4. számú bírósági ügyintéző végzi. 

A cégügyeket, cégtörvényességi ügyek közül a kizárólag bírói hatáskörbe tartozó 

ügyeket elsődlegesen a cégbíró intézi, emelt érkezés esetén a 14. számú tanács. 

A bírósági ügyintéző által ellátható feladatokat 1., 2., és 3. számú bírósági 

ügyintézők látják el. Az elosztás az érkezés sorrendjében, az arányos munka-

teher figyelembevételével történik. 

A társadalmi szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos nemperes ügyeket 9. 

Pk.,10.Pk., valamint a  11.Pk. szám alatti bírósági titkár, emelt érkezés, vagy 

kizártság esetén a 14., 15. számú bíró intézi. Az ügyek kiosztása az érkezés 

sorrendjében történik. 

A törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú nemperes ügyeket és végrehajtási 

ügyeket 32., 36. és 38. számú bírósági titkár intézi. Az ügyek kiosztása az érkezés 
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sorrendjében, az egyéb munkateher figyelembevételével történik. 

A közvetítői ügyekben 29. számú bírósági titkár, 17.,30.,31.,35. és 37. számú bíró 

jár el. 

 

Vezetők: 

 

A törvényszék elnöke intézi a 9. számú tanácsra kiosztott első, másodfokú 

peres és nemperes ügyeket, szükség szerint előadó a 2.,7. és 21. számú 

tanácsban. 

A törvényszék elnökhelyettese intézi a 13. számú tanácsra kiosztott elsőfokú 

büntető ügyeket, tanácselnök a 13. számú tanácsban, illetőleg szükség 

szerint előadó bíró a 3., a 4. és a 9. számú tanácsban. 

A törvényszék büntető kollégiumvezetője intézi a 3. számú tanácsra kiosztott 

elsőfokú büntető ügyeket, tanácselnök a 3. számú tanácsban, illetve szükség 

szerint előadó bíró a 4., a 9. és a 13. számú tanácsban. 

A törvényszék polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi kollégium 

vezetője intézi a 15. számú tanácsra kiosztott elsőfokú polgári ügyeket, 

előadó bíró elsősorban munkaügyi és közigazgatási ügyekben a 2.,7. számú 

tanácsban, illetve tanácselnök a 15. számú tanácsban. 

 

2.3.4. Eljárás akadályoztatás esetén 

 

2.3.4.1. átosztás (átszignálás) 

 

Első fokú ügyeket tárgyaló bíró esetén helyettesítésre elsősorban 

törvénykezési szünetben, soron kívüli intézkedést igénylő esetben van mód, 

másik elsőfokú bíró egyedi kijelölése útján. A helyettes kijelölését az 

ügyelosztásra jogosult végzi. 

 

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: 
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A tárgyalási határnap előtt a halasztásról a bíró határoz; a tárgyalási napon a 

bíró akadályoztatása esetén pedig egy másik bíró intézkedik a tárgyalás 

elhalasztásáról. 

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) 

 

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, amennyiben erre nincs 

lehetőség, járásbíróságokról kirendelt bírákból történik. 

 

Civilisztikai ügyszak: 

 

Amennyiben a fellebbviteli tanácsok állandó tagjai valamilyen okból nem 

tudnak eljárni az ügyben, a tanács kiegészítése elsősorban a másik Pf. tanács 

tagjaiból, a törvényszék első fokú bírájából, amennyiben erre nincs 

lehetőség, járásbíróságokról kirendelt bírákból történik. 

2.3.5. Ügyelosztásra jogosult bírósági vezető 

 

Büntető ügyszak: 

 

Az ügyek elosztását a Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettese, 

valamint a büntető kollégiumvezető végzi. Akadályoztatásuk esetén a 

törvényszék elnökhelyettese vagy a kollégiumvezető által esetileg megbízott 

tanácselnök végzi. 
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Civilisztikai ügyszak: 

 

Az ügyek elosztását a Balassagyarmati Törvényszék elnöke, valamint a 

Polgári, Gazdasági, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumvezető végzik. 

Akadályoztatásuk esetén a kollégiumvezető vagy a törvényszék elnöke által 

esetileg megbízott tanácselnök végzi. 

 

2.3.6. Ügyelosztás módja 

 

2.3.6.1. vezetők 

 

A vezetők vonatkozásában az ügyelosztás úgy történik, hogy biztosítsa, 

miszerint a törvényszék elnöke, elnökhelyettese, kollégiumvezetői évente 

legkevesebb 5 tárgyalási napon ítélkezzenek, illetőleg az Ig.szab. 102. § /9/ 

bekezdésében meghatározott tárgyalási napon való eljárásnak minősülően 

intézzenek ügyeket. 

 

2.3.6.2. tanácsok 

 

A büntető fellebbviteli tanácsoknál az ügybeosztás úgy történik, hogy a 

tárgyalási napokat, az adott tárgyalási napra a tanács összetételét 2 

hónapra előre a törvényszék elnökhelyettese, illetve a kollégiumvezető 

határozza meg. Az előadó, illetve a szavazó bíró személyét a tárgyalási 

napra beosztott tanácstagok közül a tanácselnök jelöli ki. 

Az ügyek kiosztása – szakosodás nélkül - az érkezés sorrendjében, az 

arányos munkateher-megosztás, valamint az esetleges kizárások 

figyelembe vételével történik. 

A polgári (gazdasági, munkaügyi, közigazgatási) fellebbviteli tanácsoknál az 

ügybeosztás úgy történik, hogy a tárgyalási napokat, az adott tárgyalási 

napra a tanács összetételét két hónapra előre a törvényszék elnöke, illetve 

a kollégiumvezető határozza meg. Az előadó, illetve szavazó bíró személyét 

a tárgyalási napra beosztott tanácstagok közül a tanácselnök jelöli ki. 

Az ügyek kiosztása az érkezés sorrendjében, az arányos munkateher-

megosztás, valamint az esetleges kizárások figyelembevételével történik, 

szakosodás nélkül. 

 

2.3.6.3. egyesbírók 



    
   

  Elnöke 
   

  2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2. 

  t. 06.35 501-234  f. 06 35 501-234   

  e. birosag@balassagyarmatit.birosag.hu  

  www.birosag.hu/balassagyarmatitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

7 

 

Büntető ügyszak:  

 

A törvényszéki elsőfokú ügyeket tárgyaló bírák esetében az ügyek elosztásának 

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

munkateher biztosított legyen. Az ügyelosztás a büntető ügyekben az érkezés 

sorrendjében, az ügyek súlyozásának, valamint az arányos munkateher-

megosztás figyelembe vételével történik, elsődlegesen a 19. számú tanácsra 

történő kiosztással. 

 

A 3. és a 13. számú tanácsra büntető elsőfokú ügy csak indokolt esetben, emelt 

érkezés esetén, a többi tanács kizártsága esetén kerül kiosztásra. 

 

 

A büntetés-végrehajtási bírói feladatokat a 9. számú tanács, akadályoztatása 

esetén elsődlegesen a 19. számú tanács, szükség esetén pedig a 3.,4.,13.,14. és 

24. számú tanács látja el. 

 

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 a polgári ügyekben az érkezés sorrendjében, az ügyek 

súlyozásának, valamint az arányos munkateher-megosztás figyelembevételével 

történik, elsődlegesen a 20. és 27. számú tanácsra történő kiosztással. 

Emelt érkezés esetén a fenti elosztási elvek, valamint az egyéb (másodfokú, 

nemperes) munkateher figyelembevételével kerül elsőfokú ügy kiosztásra 

elsősorban a 2., 14., 15. és 21. számú tanácsra. 

A 7., 9., és 22. számú tanácsra polgári elsőfokú ügy csak indokolt esetben, a többi 

tanács kizártsága esetén kerül kiosztásra. 

A 25. számú tanács kizárólag a folyamatban lévő ügyeit intézi, új ügy 

kiosztására nem kerül sor. 

 

A gazdasági ügyekben az ügyelosztás az érkezés sorrendjében, az ügyek 

súlyozásának, valamint az arányos munkateher-megosztás figyelembevételével 

történik, elsődlegesen a 7. és 22. számú tanácsra történő kiosztással. Emelt 
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érkezés, illetve kizártság esetén szükség szerint a 2., 9., 14., 15., 20., 21., és 27. 

számú tanácsra kell az ügyet kiosztani. 

A csőd- és felszámolási ügyszakban az ügyek kiosztása az érkezés sorrendjében 

történik. 

A cégügyeket, cégtörvényességi ügyek közül a kizárólag bírói hatáskörbe tartozó 

ügyeket elsődlegesen a cégbíró intézi, emelt érkezés esetén a 14. számú tanács, 

az elosztás az arányos munkateher-megosztás figyelembevételével történik. 

 

A közvetítői ügyek elosztása a közvetítők között elsősorban a kérelmezők 

választása szerint történik, egyéb esetben az érkezés sorrendjében, 

automatikusan kerül kiosztásra úgy, hogy a Salgótarjáni és a Pásztói 

Járásbíróság előtt folyamatban lévő ügyek a 30.,31. és 37. számú bíróra, míg a 

Balassagyarmati Törvényszék és a Balassagyarmati Járásbíróság előtt 

folyamatban lévő ügyben a 29. számú bírósági titkárra, 17. és 35. számú 

bíróra kerülnek felváltva kiosztásra. 

 

2.3.6.4. Titkárok 

 

Büntető ügyszak : 

A bírósági titkár által önállóan végezhető büntetés-végrehajtási ügyekben a 23. 

számú bírósági titkár jár el, illetve a járásbíróságokról kirendelt és kijelölt bírósági 

titkárok. 

 

 

 

Civilisztikai ügyszak: 

 

Polgári ügyszakban bírósági titkár a társadalmi szervezetek nyilvántartásával 

kapcsolatos nemperes ügyeket, valamint a törvényszék hatáskörébe tartozó 

első fokú nemperes ügyeket és végrehajtási ügyeket intéz. Az ügyek kiosztása 

az érkezés sorrendjében, az egyéb munkateher figyelembevételével történik. 

 

2.3.7. Kiemelt ügyek 

 

Büntető ügyszak: 

 

A kiemelt jelentőségű büntető ügyekben valamennyi elsőfokú büntető ügy 

intézésére kijelölt bíró eljárhat. A kiemelt ügyek kiosztása a soronkívüliség 

érvényre juttatása és az arányos munkateher szem előtt tartásával történik. 
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Civilisztikai ügyszak: 

 

Kiemelt jelentőségű polgári ügyekben/perekben a polgári, illetve gazdasági 

elsőfokú ügyek intézésére kijelölt bírák járnak el, az arányos munkateher 

figyelembe vételével. 

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 a polgári, közigazgatási, 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 

 

Az Ig.szab. 114. § /1/ bekezdése értelmében annak meghatározása, hogy a 

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

 

3.4. Ügykiosztás 

 

Az Ig.szab. 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 az akadályoztatás esetén követendő 

eljárás a 2.3.4. szerinti. 
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Civilisztikai ügyszak: 

 

A fellebbviteli tanácsok vonatkozásában az akadályoztatás esetén követendő 

eljárás a 2.3.4. szerinti. 

 

3.6. Kirendelés 

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 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. 

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. 

törvény (Iasz.) 42.§-a szerint az igazságügyi alkalmazott bírósági titkár más 

igazságügyi szervnél történő munkavégzésre kötelezhető. 

 

4. A bíróságon működő kollégiumok 

 

A Balassagyarmati Törvényszéken büntető kollégium és polgári, gazdasági, 

közigazgatási és munkaügyi kollégium működik. 

 

 

4.1. Büntető kollégium 

 

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. 

 

Büntető ügyek: 

 

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 
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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 

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 
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Büntetés-végrehajtási ügyek: 

 

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. Civilisztikai kollégium 

 

Polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi kollégium tanácsai a Pp-ben 

és a külön törvényekben meghatározott a törvényszék hatáskörébe és 

illetékességébe tartozó meghatározott ügycsoportokba sorolt polgári, 

gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyekben járnak el.  

 

 

 

Polgári ügyek: 

 

P. első fokú polgári peres ügy 

Pf. fellebbezett polgári peres ügy 

Pk. polgári nemperes ügy 

Pkm. bírósági közvetítői ügy (mediáció) 

Pkf. fellebbezett polgári nemperes ügy 

Pkk. bíróság kijelölése 

Pv. egyéb (vegyes) ügy 

Pkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt  

Aref. természetes személyek bírósági adósságrendezési ügyében fellebbezett 

ügy 

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

 

Gazdasági ügyek: 

 

G. gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye 

Gpk. gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes ügye 

Gf. gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett peres ügye 

Gpkf. gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett nemperes ügye 

Gkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 
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Gkk. bíróság kijelölése 

Fpk. felszámolási nemperes ügy 

Fpkh. felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői igény és kifogás 

Cspk. csődeljárási nemperes ügy 

Cspkh. csődeljárási nemperes ügyben kifogás 

Apk. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény 

alapján indult ügy 

Apkh. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény 

alapján indult ügyben kifogás 

Vpk. vagyonrendezési nemperes ügy 

Vpkh. vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás 

Tpk. felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó 

szervezet javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes 

ügyszakbanCg. cégbejegyzési és névfoglalási ügy 

Cgt. cégtörvényességi ügy, ideértve a különleges törvényességi felügyeleti 

eljárást is 

Vgk. végelszámolási kifogás 

Cgpk. egyéb cégügy  

Kt. kényszertörlés  

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

összefüggő nemperes ügy 

 

Közigazgatási/munkaügyi ügyek: 

 

Mf. fellebbezett munkaügyi peres ügy 

Mpkf. fellebbezett munkaügyi nemperes ügy 

Mkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

Kf. fellebbezett közigazgatási peres ügy 

Kpkf. fellebbezett közigazgatási nemperes ügy 

Kkif. 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. 
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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: 

 

Automatikus ügykiosztás valósul meg azon büntető fellebbviteli ügyek 

tekintetében, amelyek intézésére elsődlegesen egy tanács van kijelölve. 

 

Minden egyéb ügycsoportban több ügyelosztási módszer együttes 

alkalmazásával kerül sör az ügyek kiosztására, az 5.4. pontban meghatározottak 

szerint. 

 

Civilisztikai ügyszak: 

 

Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazására kerül sor. 

 

Automatikus ügykiosztás valósul meg: 

 

• Csőd- és felszámolási, adósságrendezési, vagyonrendezési, a 

felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt cég javára 

bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügyek – 

érkezés sorrendjében 1-1 ügy kerül felváltva kiosztásra azzal, hogy 

előzmény esetén az ügykiosztás a korábban eljárt bíróra történik. 

• Civil szervezetek nyilvántartási ügyei - érkezés sorrendjében 1-1 ügy 

kerül felváltva kiosztásra. 

• Cégügyek – 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. A kiosztás ezen ügyek esetében  automatikus, emelt érkezés 

esetén az érkezés sorrendjében 1-1 ügy kerül felváltva kiosztásra. 

 

Minden egyéb ügycsoportban több ügyelosztási módszer együttes 
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alkalmazásával kerül sor az ügyek kiosztására, az 5.4. pontban meghatározottak 

szerint. 

 

5.4. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó 

ügyek kiosztásának szabályai 

 

Az ügyek kiosztását elsősorban az érkezési sorrend határozza meg. 

Ahol az ügyek intézésére elsődlegesen egy tanács van kijelölve, a tanácsra a 

kiosztás automatikusan történik. Emelt érkezés esetén, az egyéb munkaterhet is 

mérlegelve kerül sor ugyancsak az érkezési sorrend figyelembevételével a 

további tanácsokra történő ügykiosztásra. 

Ahol több tanács került az adott ügycsoport intézésére kijelölésre, ott az ügyek 

kiosztása ügycsoportonként, a tanácsok számának emelkedő sorrendjében 

történik. Mivel egy-egy tanács több ügycsoportban is tevékenykedik, az 

ügyelosztásra jogosult folyamatosan köteles ellenőrizni az egy-egy tanácsra jutó 

összes munkateher alakulását. Jelentős eltérés esetén a leterheltebb tanácsot a 

kiosztásból mindaddig ki kell hagyni, míg az arányos munkateher-megoszlás 

helyre nem áll. 

 

 

5.5. Az automatizmustól történő eltérés esetei különösen 

 

 

5.5.1. Eltérés az ügy tárgyához képest 

 

Büntető ügyszak: 

 

A közlekedési fellebbviteli ügyeket a 3. számú tanács, a gazdasági másodfokú 

ügyeket pedig a 9. számú tanács tárgyalja. 

 

Civilisztikai ügyszak: 

 

• Az első fokú DH törvények hatálya alá tartozó pereket a 15., 20., és 27. 

számú tanács intézi. 

• Amennyiben felszámolásra került cég kapcsán kerül sor vezető 

tisztségviselővel, vagy tulajdonossal szemben felelősség érvényesítésére, 

az ügy elsősorban az érintett cég felszámolását intéző bíróra kerül 

kiosztásra. 
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5.5.2. Perjogi helyzethez képest 

 

Büntető és civilisztikai ügyszak: 

 

• 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. 

 

• 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 és civilisztikai ügyszak: 

 

• Bíró (titkár) kizárása esetén az ügyet arra a tanácsra kell kiosztani, 

amely az ügykiosztás rendje alapján a soron következő ügyet kapta 

volna. 

• Ügyhátralék feldolgozása miatt az ügyet/ügyeket az ügykiosztás rendje 

szerint azon tanácsok között kell kiosztani, amelyeket az ügyhátralék 

feldolgozására kijelöltek. 
 

5.5.4. Egyéb körülmények 

 

5.5.4.1. Ítélkezési szünet 

 

Büntető ügyszak: 

 

Ha az ügy az ítélkezési szünet tartama alatt érkezik, az ügyet azon tanácsok 

között kell kiosztani, akik a szóban forgó időszakban munkát végeznek. 

Ebben az esetben az eljáró tanácsok összetétele az ügyelosztási rendben 

meghatározottaktól eltérhet. 
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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 

 

5.6. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere 

 

A törvényszék elnöke és civilisztikai kollégiumvezetője, valamint a 

törvényszék elnökhelyettese és büntető kollégiumvezetője az 5.3. és 5.4. 

pontban írtak szerint részesülnek a kiosztott ügyekből. 

 

5.7. Az ügyelosztás menete 
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Büntető és civilisztikai 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. 

 

5.8. Az átosztás rendje 

 

5.8.1. Az átosztás esetei 

 

Büntető és 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 az ügy átosztásakor 

 

Büntető ügyszakban: 

 

 A bíró által bejelentett kizárási ok esetében, illetve, ha a bíró a kizárásához 

hozzájárul, a Be. 24. § (6) bekezdésének alkalmazásával a bíróság elnöke dönt 

más bíró kijelöléséről, illetve az ügy átszignálásáról. Kizárási kérelem esetén, 

illetve amennyiben az eljáró bíró a kizárásához nem járul hozzá, a Be. 24. §-

ának (7) bekezdése alapján ugyanannak a bíróságnak ugyanazon fokon eljáró 

másik tanácsa bírálja el a kizárás iránti bejelentést. 

Ez az eljárás a titkár és az önálló jogkörben eljáró bírósági ügyintéző 

kizárására is vonatkozik.   
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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. 

 

5.9. A helyettesítés rendje 

 

Büntető és 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 beosztott és kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által 

intézett ügycsoportokat. 

 

 

Balassagyarmat, 2017. szeptember 30. 

 

             dr. Benkó Anna 

        a törvényszék elnöke 

 
 


