
A Pesti Központi Kerületi Bíróság módosított és kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt 

 2018. évi ügyelosztási rendje 

- az alkalmazás első napja: 2018. április 04. 

- a korábban alkalmazott ügyelosztási rend alkalmazásának első napja: 2018. március 20. 

          utolsó napja: 2018. április 03. 

 

 

 

1. Alapadatok 

 

1.1.  A Pesti Központi Kerületi Bíróság ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban: Bszi.) 9. § (1) bekezdése alapján 

– figyelemmel a bíróságok igazgatásáról rendelkező 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás (a 

továbbiakban: Isz.) 115. § (1) bekezdésében meghatározott elvekre – a Bírói Tanács és a 

kollégiumok véleményének ismeretében a bíróság elnökeként az alábbiak szerint határozom 

meg: 

 

1.2. Az ügyelosztási rend meghatározása az alábbi alapelvek figyelembevételével történt: 

 

• a teljesség elve: az minden bíróra, titkárra és ügyintézőre kiterjed a peres és nemperes 

ügyszakban  

• az absztraktság elve: az általános módon kerül megalkotásra úgy, hogy abból 

meghatározható, hogy az érkező ügyet melyik bírónak, bírói tanácsnak, bírósági 

titkárnak, bírósági ügyintézőnek kell intéznie  

• az állandóság és évenkéntiség elve: a kiosztás szempontjait naptári éven belül 

kizárólag előre meghatározott eljárási rend alapján lehet csak megváltoztatni  

• a munkateher kiegyenlítésének elve: legalább évenként meg kell megvizsgálni a 

kiosztásnak a bírák, titkárok, ügyintézők közötti munkateher jelentős eltérését 

eredményező hatását, továbbá az ügyelosztási rend módosításának feltételeit, 

• az alkalmazandó szabályok azonosságának elve: a korábban kiosztott ügy átosztásakor 

is az ügyelosztási rend alapelveinek megfelelően kell eljárni  

• az ügyelosztási technikák variálhatóságának elve: az ügyelosztás módszere előre 

meghatározott elvek mentén, kiszámítható és átlátható úgy, hogy abban a szubjektív 

döntések egyáltalán nem játszanak szerepet  

 

2. A bíróságon működő ügyszakok 

2.1. Büntető 

2.1.1. Büntető ügyszak ügycsoportjai felsorolása 

  - első fokú büntetőügy,  

  - fiatalkorú büntetőügye,  

  - büntető nemperes ügy, 

  - bírósági mentesítés iránti ügy, 

  - semmisségi ügy 

 -egyéb vegyes ügy 

 

2.1.2. Szabálysértési ügyek 

  - szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogás (panasz),  

  - szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti ügy,  
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  - szabálysértési ügyben emelt ügyészi óvás,  

  - a pénzbírság, a helyszíni bírság szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása 

     iránti ügy,  

  - a közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy,  

  - szabálysértési egyéb (vegyes) ügy,  

 - szabálysértési perújítási ügy,  

 

2.2. Civilisztika 

2.2.1. Civilisztikai ügyszakok felsorolása 

2.2.2. Polgári 

2.2.2.1. Polgári ügyszak ügycsoportjai felsorolása 

  - elsőfokú polgári peres ügy, 

  - polgári nemperes ügy 

 - egyéb (vegyes) ügy 

 

2.2.3. Gazdasági 

2.2.3.1. Gazdasági ügyszak ügycsoportjai felsorolása 

  - elsőfokú gazdasági peres ügy, 

  - gazdasági nemperes ügy 

 - egyéb (vegyes) ügy 

 

2.3. A bíróságon működő ügyszakokat és azok ügycsoportjait a bíróság elnöke az 

ügyelosztási rend meghatározása során a 2. pontban foglaltaktól eltérően is meghatározhatja. 

 

3. Ügyszakok szerinti ügykiosztás 

 

3.1. Az ügykiosztásra jogosultak – beleértve a helyettesítést is – az elnök, elnökhelyettes, 

csoportvezető, akadályoztatása esetén a csoportvezető-helyettes, vagy az ügykiosztás 

igazgatási feladatával a törvényszék elnöke által írásban meghatározott bíró.  

 

Az ügyek azonos ügyszakban lévő csoportok közötti elosztását a csoportok közötti 

ügyelosztási rend szerint kell elvégezni. A büntető ügyszakban a csoportok közötti 

ügyelosztás automatikusan, a csoportok létszáma alapján történik. A bíróság elé állításos 

ügyek elosztása a csoportok között az ügyeletbe beosztott bírák létszáma alapján 

automatikusan történik. A polgári ügyszak csoportjai közötti ügyelosztási rendet a Pesti 

Központi Kerületi Bíróság elnökének elnöki intézkedése határozza meg. 

 

Fiatalkorúak büntetőügyeiben és a Be. 17.§ (5) és (6) bekezdése szerinti ügyekben csak az 

arra kijelölt bíró járhat el. Kiemelt jelentőségű ügyben az ügyelosztási rend szerint az 

ügyelosztásra jogosult által kijelölt bíró jár el. 

 

Bírósági titkárok és ügyintézők esetében az ügykiosztás és az ügyelosztás a bírákkal azonos 

módszerek és eljárási rend szerint történik. 

 

Az ügykiosztás bírák, bírósági titkárok és bírósági ügyintézők közötti munkateher jelentős 

eltérését eredményező hatását félévente kell megvizsgálni. Az ügyelosztási rend év közben a 

munkateher kiegyenlítésnek, az időszerű ítélkezés biztosításának célja érdekében, illetve a 

személyi változások alapján módosítható. 
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3.2. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszer meghatározása {Büsz. 29-32. §-a, Isz. 

116. § (1) bekezdése} 

 

Polgári ügyszak 

• az ügyszakonkénti, ügycsoportonkénti, ügy tárgya szerinti szakosodás,  

• az ügyek súlyozásának figyelembevétele,  

• a bírói, bírósági titkári, bírósági ügyintézői gyakorlat időtartama,  

• az érkezési sorrend,  

• az arányos munkateher-megosztás figyelembevétele,  

• több ügyelosztási módszer együttesen.  

 

Büntető ügyszak 

• az ügyszakonkénti, ügycsoportonkénti, ügy tárgya szerinti szakosodás,  

• az ügyek súlyozásának figyelembevétele,  

• a bírói, bírósági titkári, bírósági ügyintézői gyakorlat időtartama,  

• az érkezési sorrend,  

• az arányos munkateher-megosztás figyelembevétele,  

• több ügyelosztási módszer együttesen.  

 

Szabálysértési ügyszak 

• az ügyszakonkénti, ügycsoportonkénti, ügy tárgya szerinti szakosodás,  

• az ügyek súlyozásának figyelembevétele,  

• a bírói, bírósági titkári, bírósági ügyintézői gyakorlat időtartama,  

• az érkezési sorrend,  

• az arányos munkateher-megosztás figyelembevétele,  

• több ügyelosztási módszer együttesen.  

 

 

3.3. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek kiosztásának 

szabályai 

 

Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazása az általánosan alkalmazott ügykiosztási 

módszer. Ennek keretében az az ügyek kiosztása az érkezés sorrendjében, az ügy tárgya 

szerinti szakosodás, az ügyek súlyozása a bírói, bírósági titkári, bírósági ügyintézői gyakorlat 

figyelembevételével az arányos munkateher követelménye szerint történik. 

 

 

3.4.Az általános alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés esetei meghatározása, 

amelyek különösen 

3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest  

3.4.1.1. Speciális szakértelmet, vagy eljárást igényel (pl. fiatalkorúak 

büntetőügye, gazdasági ügyek, bíróság elé állításos ügyek) 

3.4.1.2. Nemzetközi elemet tartalmaz  

 

 

3.4.2. Perjogi helyzethez képest  

 3.4.2.1. Soronkívüli ügy: soron kívüli ügy esetén az ügyet arra kell kiosztani, 

akinek a referáda összetétele a soron kívüli ügyintézést lehetővé teszi 
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 3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett: egyesítés, illetve együttes elbírálás 

ezt indokolja; ebben az esetben az ügyet arra kell kiosztani, akinél a célszerűségi szempontok 

jelentkeznek 

 3.4.2.3. Bíró kizárása miatt: az ügyet arra kell kiosztani, aki azt az ügykiosztás 

technikája alapján azt az ügyet mint soron következő kapta volna. 

3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt 

– újraindult ügyek visszaosztása a korábban eljárt tanácsra/bíróra,  

– hatályon kívül helyezett ügyet polgári ügyszakban általában az eredetileg kijelölt tanács/bíró 

folytatja,  

– perújítási ügyekben az alapügyben eljárt bíró kizárt. 

 3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett  

 3.4.3.1. Ügyhátralék feldolgozása miatt: az ügyhátralék feldolgozása indokolja; 

ebben az esetben az ügyet/ügyeket az ügykiosztás technikája szerint azok között kell kiosztani, 

akiket az ügyhátralék feldolgozására kijelöltek. 

 3.4.3.2. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt: az ügy munkaigényessége, 

vagy terjedelme miatt legalább három éves 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 és fokozott figyelemmel kell 

lenni az arányos ügyteher elosztásra. 

3.4.3.4. Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében: 

 

3.4.4. Egyéb körülményekhez képest  

3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt vagy miatt: az ügyeletet teljesítő 

tanácsok/bírók között kerülnek kiosztásra a soron kívül tárgyalandó ügyek. 

 3.4.4.2. Bíró távolléte miatt - figyelemmel az ügy jellegére: ha az ügy a bíró 

(30 napot meg nem haladó) távolléte alatt érkezik; és az ügy jellege az eltérést indokolja, az 

ügyet az ügykiosztás technikája szerint azt azok között kell kiosztani, akik annak elintézésére 

jogosultak, távollévő bíró soron kívüli ügyet csak akkor kap, ha a soronkívüli ügyintézés 

biztosítható. 

 3.4.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt: az érintett bíró új ügyet 

már nem kap, s a folyamatban maradt ügyei átosztásra kerülnek. 

 3.4.4.4. Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt: az ügy a bíró tartós 

(30 napot meghaladó) távolléte alatt érkezik; ebben az esetben az ügykiosztás technikája 

szerint azt azok között kell kiosztani, akik annak elintézésére jogosultak. 

 3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása. 

 3.4.5. Egyéb tervezhető kivételek: szakmai kirendelés, beosztás időtartama 

alatt., előre tervezhető tartós távollét (szülési szabadság) megkezdése előtt a bíró új ügyeket 

nem kap.  

 

 

3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere 

 

A vezetők által intézett ügyek kiosztása az ügyszakok szerinti ügykiosztásnak megfelelően a 

tárgyalási kedvezményükhöz mérten, arányosan történik a mellékletben szereplő 

ügycsoportok szerint.  

 

3.6. Az ügykiosztás menete 

3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak 

A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás (a 

továbbiakban Beisz.) 85.-87. §-ai értelmében a kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot 
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ügyiratként az esetleges előzményi iratokkal felszerelve a lajstromba történő bejegyzés napján, 

de legkésőbb az érkezést követő munkanapon az irodavezető bemutatja, vagy azokhoz 

elektronikus hozzáférést biztosítva rendelkezésre bocsátja az ügykiosztásra jogosult bírósági 

vezetőnek. 

 

 

 

3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai 

Az ügy kiosztására jogosult bírósági vezető az eljáró bírót legkésőbb az irat bemutatását 

követő munkanapon a jelen ügyelosztási rendben foglaltaknak megfelelően kijelöli. A 

beérkezett ügy iratán az ügykiosztásra jogosult vezető keltezéssel és aláírással feltünteti az 

ügy kiosztására vonatkozó intézkedést. A kijelölés után az iratot nyomban vissza kell juttatni 

az irodára. Az iroda az eljáró bíró kijelölése után a lajstromba bejegyzi az eljáró bírói tanács 

sorszámát, majd az iratot a bírónak a kijelölés napján, de legkésőbb a következő munkanapon 

bemutatja, vagy elektronikus hozzáférést biztosít. 

 

3.7. Az átosztás rendje 

3.7.1. Az átosztás esetei 

A bíróság elnöke, illetve az ügykiosztásra jogosult más bírósági vezető az ügy intézésével 

másik tanácsot (bírót) jelöl ki a kizárás, a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, a tartós 

távolléte, az ügy jellegére is figyelemmel távolléte, az egyenletes munkateher biztosítása, az 

ügyhátralék feldolgozása, a bíró áthelyezése, tartós kirendelése és kizárása esetén.  

  

3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor 

Átosztáskor az ügy iratai bemutatásra kerülnek a kiosztásra jogosult vezetőnek, aki az ügy 

iratán keltezéssel és aláírással feltünteti az ügy átosztására vonatkozó intézkedést, az átosztás 

okának megjelölése mellett másik tanácsot (bírót) jelöl ki, és bemutatja az irodának az ügyet 

az átosztás lajstromban történő átvezetése érdekében. A Beisz. 87. § (1) bekezdése értelmében 

a kijelölés módosítása esetén az iroda az ügyirat bemutatásával értesíti mind a korábban, mind 

az újonnan kijelölt bírót.  

 

3.8. Utalás az ügyelosztási rend mellékleteire 

 

A Pesti Központi Kerületi Bíróságra beosztott bírák, titkárok és ügyintézők, valamint a 

kirendelt bírák által intézett ügyeket a havonta aktualizálásra kerülő 1., 2., és 3. mellékletek 

tartalmazzák. 
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1. melléklet az ügyelosztási rendhez 

 

A Pesti Központi Kerületi Bíróságra beosztott bírók által intézett ügyek 

- az alkalmazás első napja: 2018. április 04. 

- a korábban alkalmazott ügyelosztási rend alkalmazásának első napja: 2018. március 20. 

          utolsó napja: 2018. április 03. 

 

B.I. Csoport  
 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

 

1.B. 

 

dr. Makranczi Zita  

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

2.B. 

 

dr. Berczeli Sándor  

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

3.B. 

 

dr. Varga Bea 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

4.B. 

dr. Nagy Lívia 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

5.B. 

 

dr. Varga Mónika Katalin 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

6.B. 

 

dr. Osztheimer Katalin 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

7.B. 

 

dr. Perjés Judit Zsófia 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

9.B. 

 

 

dr. Suhajda-Molnár 

Krisztina 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

10.B. 

 

dr. Repkényi Zsuzsanna 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 
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11.B. 

 

dr. Brlázs Edina Emma 

 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

12.B. 

 

dr. Bátor Emese 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

13.B Komlósiné dr. Sógor Ildikó 

büntető/elsőfokú magánvádas ügyek, vegyes 

ügyek, fiatalkorú büntetőügye, kiemelt 

jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

14.B. 

 

dr. Sós József 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

15.B. 

 

dr. Kiss Renáta 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, a Be. 17. § (5) és (6) 

bekezdése szerinti ügyek 

 

16.B. 

 

dr. Molnár Sándor 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

17.B. 

 

dr. Kovács Krisztina 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

18.B. 

 

dr. Ilovszky Adrienn 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

19.B. 

 

dr. Ledeczki Tünde 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

20.B. 

 

 

dr. Romwalter Péter 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

21.B. 
dr. Iványiné dr. Ludányi 

Erika 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 
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23.B. 

 

dr. Kupai Emőke 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

24.B. 

 

 

dr. Papp  Eszter 

 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

25.B. 

 

dr. Tóth Miklós Ferenc 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

150.B. 

 

dr. Zumbok Gabriella 

 

Be.544. §-a szerinti eljárások, Be. 569-571. §-a 

alapján indult különleges eljárások  

 

B.II. Csoport 
 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

 

1.B. 

dr. Reszeginé dr. Polencsik 

Eszter   

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

2.B. 
dr. Horváth Ágota Teréz  

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

3.B. 

 dr. Vassné dr. Szekeres 

Edina Mária 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

4.B. 
dr. Horváth Eszter Mária 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

5/1.B. dr. Fekecs Beáta elsőfokú büntetőügy 

 

6.B. 

dr. Németh Leona Judit 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

7.B. 

 

Haászné dr. Recskó Viktória  

Zsuzsanna 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 
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8.B. 

dr. Gulyás Géza Gábor 

 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

9.B. 

dr. Zöldi Júlia  

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek  

 

10.B. 

dr. Kováts Katalin 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

11.B. 

 dr. Mohos Mariann  

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

12.B. 

dr. Fülöp Natasa Katalin 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

12.B. 

dr. Fülöp Natasa Katalin 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

14.B. 

dr. Szecskó Adrienn 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, a Be. 17. § (5) és (6) 

bekezdése szerinti ügyek 

 

15.B. 

 

dr. Rajmon Balázs  

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

16.B. 
Pócza Róbert  

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

17.B. Stegmajerné dr. Varga 

Zsuzsanna  

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

18.B. dr. Sümegi Zsuzsa 

  

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 
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19.B. 

 

Zeöldné dr. Király Anita  

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

20.B. 
dr. Vida Gergő  

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

21.B. 

 

dr. Buri Edina Krisztina 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

22.B. 

 

 dr. Szilágyi Sarolta 

Zsuzsanna 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

23.B. 

 

dr. Szobotka Helga Anita 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

25.B. 

 

  

dr. Nyujtó Katalin  

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

27.B. 

 

 

 dr. Kovács Nóra 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

210.B. 

  

 

Grimné dr. Fancsali 

Zsuzsanna  

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

250.B. 

  

 

 dr. Zumbok Gabriella 

Be.544. §-a szerinti eljárások, Be. 569-571. §-

a alapján indult különleges eljárások  

 

 

B.III. Csoport 
 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

 

1.B. 

 

dr. Vasvári Csaba 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 
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2.B. 

 

dr. Éliás Dávid 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

  

3.B. 

 

dr. Lévárdi Ferenc 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

4.B.  
dr. Földesi Boglárka 

Zsuzsanna 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

5.B. 

 

dr. Cseszlainé dr. Boros 

Judit 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

7.B. 

 

 

dr. Sándor Erika 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

8.B. 

 

 

dr. Plankó Erika 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

9.B. 

 

 

dr. Turcsányi Bernadett 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

10.B. 

 

dr. Gyovai Mihály 

 

elsőfokú büntetőügy,  

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

11.B. 

 

 

dr. Balassa Zita Márta 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

 

12.B. 

 

 

dr. Krénusz Éva 

 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

13.B. 

 

 

Horváthné dr. Zsigmond 

Hella 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 
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14.B. 

 

 

dr. Pálosi-Magyari László 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

15.B. 

 

 

dr. Tömöry Ágnes 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

16.B. 

 

 

dr. Berzétei Dóra 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

17.B. 

 

 

dr. Papp Zsuzsanna 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

19.B. 

 

 

dr. Lukács Mónika Eszter 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

20.B. 

dr. Nagy Szabina 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, a Be. 17. § (5) és (6) 

bekezdése szerinti ügyek 

 

21.B. 

dr. Petrás Roland 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, a Be. 17. § (5) és (6) 

bekezdése szerinti ügyek 

 

23.B. 

 

 

dr. Takács Ildikó 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

 

24.B. 

 

 

dr. Szabó Eszter 

 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú büntetőügye, 

büntető nemperes ügy, 

egyéb vegyes ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

a Be. 17. § (5) és (6) bekezdése szerinti ügyek 

350.B. 

 

dr. Zumbok Gabriella 

 

Be. 544. § alapján tárgyalás mellőzésével 

folytatott eljárások,  Be. 569. § - 571. § alapján 

különleges eljárások 
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Szabálysértési Csoport 
 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

1.Sz. dr. Fekecs Beáta   
minden típusú szabálysértési 

ügy 

11.Sz. dr. Rimai Tibor 
minden típusú szabálysértési 

ügy 
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P.I. Csoport  
 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

1.P. dr. Sulai Tibor elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

2.P.  dr. Mártonyi Krisztina  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

3.P.  dr. Koncz István András   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

4.P. dr. Leskovics Beáta  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

5.P.  dr.Vida-Lukácsi Katalin  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

6.P. dr. Patyi Annamária  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

7.P.  dr. Fitos Szilvia  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

8.P. dr. Pinczés Mónika  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

9.P. dr. Szentpéteri Marietta Katalin  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

11.P.  dr.Váczi Judit  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

13.P.  dr. Dóri Tamás  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

14.P. dr. Darvas Zoltán elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

15.P. dr. Vanczák Anita Éva elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

16.P. Kondásné  dr. Kovács   Erika  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

17.P.  dr. Erőss Eszter Cecília  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

18.P. dr. Pásztor Ilona  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

19.P.  dr. Lakner Szilvia  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

20.P. dr. Szentirmay Gabriella  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

21.P. dr. Gyürüs Judit Diána  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

22.P.  dr. Donner Andrea Mária  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

23.P. dr. Kőrössy Dóra  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

24.P. dr. Janóné dr. Iványi Nóra  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

25.P. dr. Sebők Erika elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

26.P. dr. Fónyiné dr. Kazareczki Andrea   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 
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P.III. Csoport  
 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

1.P.  dr. Rozgonyi Viktória elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

2.P.  dr. Hódos Andrea elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

3.P. Szinyériné dr. Nagy Ibolya elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

5.P.  dr. Zsigó Pál elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

6.P. dr. Horváth Kristóf elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

8.P. Báderné dr. Szakter Gabriella elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

9.P. dr. Györe Viktor elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

10.P.  dr. Kerepesy Krisztián elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

11.P.  dr. Papachristos Anna elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

12.P.  dr. Gyergyák Balázs elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

13.P.  Kádárné dr. Báló Ágnes  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

14.P.  dr. Vagyóczky Ildikó elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

15.P.  dr. Majtényi Bea elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

16.P.  Maczkó Havaska Éva elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

17.P.  dr. Blázsi Melinda elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

18.P.  dr. Pfeiffer János elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

19.P.  Vargáné dr. Gerényi Mónika  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

21.P.  dr. Zétényi András elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

22.P.  dr. Fajta Gabriella elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

24.P. Novákné dr. Nagy Judit elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

25.P.  dr. Karádi Teodóra Elida elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

26.P.  dr. Pesti Brigitta elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

31.P.  dr. Tokovicz Adrienn elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

33.P.  dr. Erős Andrea elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

34.P.  dr. Barta Ágnes elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

35.P.  dr. Szuetta Erika elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

36.P.  dr. Annau Mónika elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

37.P.  Ratkovics Gáborné dr. elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

43.P.  dr. Pólya Gábor elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 
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P.IV. Csoport  
 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

1.P. 
 Baloghné dr. Horváth Viktória 

Rózsa   
elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

2.P. Pappné dr. Oltvári Rita   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

3.P. dr. Szabó Ágota  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

5.P.  dr. Kovács Enikő Judit   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

6.P.  dr. Rónaszéki Katalin   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

7.P. dr. Jankovits Mónika   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

9.P.  dr. Illés Judit   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

10.P. dr. Tóth Zsuzsanna   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

11.P.  dr. Kristófné dr. Kontra Erzsébet   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

12.P. dr. Eisenbacher Krisztina  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

13.P.  dr. Csányiné dr. Hajnal Erzsébet  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

14.P. dr. Szőke Mihály Imre   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

15.P. dr. Mantz-Kelemen Kata Réka elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

16.P. dr. Várai Jeges Adrienn elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

17.P.  dr. Érdiné dr. Cseke Mariann  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

18.P. dr. Madlena Erzsébet   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

19.P. dr. Barta Ágnes Margit    elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

20.P. dr. Rózsa Ágnes Katalin   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

21.P.  dr. Varga Zalán   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

22.P.  dr. Bencze Andrea   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

23.P. Vargáné dr. Tisza Emese   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

24.P. dr. Szalai Marcell  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

25.P. dr. Lódi Petra Szilvia  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

26.P.  dr. Gönczi András   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

27.P.  dr. Bódisné dr. Besenyei Kinga  elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

28.P. Dudoliné dr. Gulyás Krisztina   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

29.P. dr. Boér Emőke   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 

30.P. dr. Király Ildikó Magdolna   elsőfokú polgári peres/nemperes ügyek 
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P.V. Csoport  
 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

4.G. dr. Gulyás Cecília  
elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

7.G. dr. Boda Gábor János  
elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

8.G. Gergelyné dr. Palicz Enikő Mária 
elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

9.G. dr. Ruszthy Vivien 
elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

10.G. dr. Jaczkó Beáta  
elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

11.G.  dr. Salháné dr. Kőfalvi Éva  
elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

12.G. dr. Meggyesi Klára 
elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

15.G. dr. Bajcsi Anikó  
elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

16.G. 
dr. Márton Mária 

 

elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

18.G. 
 dr. Hideg Nagy Kornél  elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

20.G. 
dr. Nagy Izabella  elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

21.G. 
dr. Kővári Péter elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

23.G. dr. Czompoly Tamás  
elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

28.G.  dr. Vass Éva  
elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

29.G.  dr. Egri Noémi 
elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

30.G. 
dr. Pap Márk 

 

elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

34.G.  dr. Ottné dr. Simon Enikő  
elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 

37.G. dr. Kalmár Judit 
elsőfokú polgári és gazdasági  

peres/nemperes ügyek 
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Perenkívüli Csoport  
 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

1/b Pk. 

 

 

dr. Izsai Krisztina 

 

elsőfokú polgári nemperes/ külföldi 

megkeresés, holtnak nyilvánítás, halál 

tényének megállapítása 

közvetítői eljárás 

14.Vh. dr. Portisch Éva Erika elsőfokú polgári nemperes/ végrehajtás 

4.Vh. 

 

dr. Lovas Rita Cecilia 

 

elsőfokú polgári nemperes /végrehajtás 

közvetítői eljárás 

8.Vh. dr. Kökény Zsuzsanna elsőfokú polgári nemperes/ végrehajtás 
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2. melléklet az ügyelosztási rendhez 

 

A Pesti Központi Kerületi Bíróságra beosztott titkárok és  

bírósági ügyintézők által intézett ügyek 

- az alkalmazás első napja: 2018. április 04. 

- a korábban alkalmazott ügyelosztási rend alkalmazásának első napja: 2018. március 20. 

          utolsó napja: 2018. április 03. 

 

 

B. I. Csoport  - bírósági titkárok 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

401.B. 

(TEAM I.) 

dr. Vékásy-Bezzeg 

Veronika 
büntető/elsőfokú magánvádas ügyek, vegyes ügyek 

402.B. 

(TEAM II.) 

dr. Kazár Tímea Zsuzsanna 

 
büntető/elsőfokú magánvádas ügyek, vegyes ügyek 

410.B. 

(TEAM III.) 
Dr. Ember Zsuzsanna Erika büntető/elsőfokú magánvádas ügyek, vegyes ügyek 

 

B. I. Csoport  - bírósági ügyintézők 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

- Baloghné Kocsis Nikoletta irodavezető 

- Hegedűs-Terézia Zsuzsanna 
büntető/elsőfokú büntetőügy a kormányrendelet 

szerint 

- Toplenszki Zoltán 
büntető/elsőfokú büntetőügy a kormányrendelet 

szerint 

 

B. II. Csoport  - bírósági titkárok 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

403.B. dr. Jeszenszki Vanda büntető/elsőfokú magánvádas ügyek, vegyes ügyek 

404.B. Kovácsné dr. Droblyen Éva büntető/elsőfokú magánvádas ügyek, vegyes ügyek 

405.B.  dr. Mészáros Ádám Zoltán büntető/elsőfokú magánvádas ügyek, vegyes ügyek 

406.B. dr. Bogdán József büntető/elsőfokú magánvádas ügyek, vegyes ügyek 

 

B. II. Csoport  - bírósági ügyintézők 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

- Koleszár-Pipoly Izabella 
büntető/elsőfokú büntetőügy a kormányrendelet 

szerint 
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B. III. Csoport  - bírósági titkárok 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

407.B. dr. Kovács Ervin büntető/elsőfokú magánvádas ügyek, vegyes ügyek 

408.B. dr. Fábián Petra büntető/elsőfokú magánvádas ügyek, vegyes ügyek 

409.B. dr. Vizi Veronika büntető/elsőfokú magánvádas ügyek, vegyes ügyek 

 

 

B. III. Csoport  - bírósági ügyintézők 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

- Kissné Kovács Mária büntető ügyszak/kezelőiroda-vezető 

- Szabó Tamásné büntető ügyszak/kezelőiroda 

- dr. Zink Anett 
büntető/elsőfokú büntetőügy a kormányrendelet 

szerint 

 

 

Szabálysértési Csoport  - bírósági titkárok 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

2.Sz. dr. Mohácsi Petra Szpá-Szká. szabálysértési ügy 

3.Sz. dr. Markó-Papp Ágnes Sze-Szk. szabálysértési ügy 

4.Sz. dr. Kovács Edit Katalin Szpá-Szká. szabálysértési ügy 

5.Sz. dr. Juhos András Szpá-Szká. szabálysértési ügy 

7.Sz. dr. Zsoldi Kinga Sze-Szk. Szabálysértési ügy 

8.Sz. dr. Balázs-Nagy Gabriella Sze-Szk. szabálysértési ügy 

9.Sz. dr. Bakos Gábor Vilmos Szpá-Szká. szabálysértési ügy 

10.Sz. dr. Gyekiczky Nóra Szpá-Szká. szabálysértési ügy 

12.Sz. Tófalviné dr. Siki Laura Sze-Szk. szabálysértési ügy 

17.Sz. Szvobodáné dr. Ladányi Lilla Szpá-Szká. szabálysértési ügy 

18.Sz. dr. Bors Marianna Sze-Szk. szabálysértési ügy 

26.Sz. Szimulyné dr. Kovács Matild Szpá-Szká. szabálysértési ügy 

32.Sz. Takácsné dr. Éles Anita Sze-Szk. szabálysértési ügy 

38.Sz. dr. Bálint-Víg Zita Szpá-Szká. szabálysértési ügy 
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Szabálysértési Csoport  - bírósági ügyintézők 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

- Csík Tünde Sze-Szk. szabálysértési ügy a kormányrendelet szerint 

- 
Gáspárné dr. Csubák 

Tünde 

Szpá-Szká. szabálysértési ügy a kormányrendelet 

szerint 

- Dina Ildikó 
Szpá-Szká. szabálysértési ügy a kormányrendelet 

szerint 

- Dobozi Szilárd 
Szpá-Szká. szabálysértési ügy a kormányrendelet 

szerint 

- Énisz Márton Sze-Szk. szabálysértési ügy a kormányrendelet szerint 

- Fejes Zsuzsanna Sze-Szk. szabálysértési ügy a kormányrendelet szerint 

- Geszti Krisztina Sze-Szk. szabálysértési ügy a kormányrendelet szerint 

- Goron Ottilia Sze-Szk. szabálysértési ügy a kormányrendelet szerint 

- Hargitai Andrea 
minden típusú szabálysértési ügy a kormányrendelet 

szerint 

 Hegedűs Noémi Sze-Szk. szabálysértési ügy a kormányrendelet szerint 

- Horváth Judit Sze-Szk. szabálysértési ügy a kormányrendelet szerint 

-  dr. Kovács Margit Sze-Szk. szabálysértési ügy a kormányrendelet szerint 

-  Kun-Sinkovics Mariann Sze-Szk. Szabálysértési ügy a kormányrendelet szerint 

- Kürti Ildikó Sze-Szk. szabálysértési ügy a kormányrendelet szerint 

- Novák Mária 
Szpá-Szká. szabálysértési ügy a kormányrendelet 

szerint 

- dr. Oláh Evelin  
Szpá-Szká. szabálysértési ügy a kormányrendelet 

szerint 

- Radnóti Lászlóné 
Szpá-Szká. szabálysértési ügy a kormányrendelet 

szerint 

- Rudolf Zsuzsanna 
minden típusú szabálysértési ügy a kormányrendelet 

szerint 

- Visi Gyöngyi Ibolya 
Szpá-Szká. szabálysértési ügy a kormányrendelet 

szerint 

 

P.I. Csoport  - bírósági titkárok 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

- dr. Kádár-Somfai Katalin polgári peres/nemperes ügyek 

- dr. Angyal Zoltán polgári peres/nemperes ügyek 

- dr. Kirschner Krisztina polgári peres/nemperes ügyek 
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P.I. Csoport  - bírósági ügyintézők 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

- Pozsár Dorothea Polgári peres/nemperes ügyek a kormányrendelet szerint 

 

P.III. Csoport  - bírósági titkárok 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

- dr. Bán Ildikó polgári peres/nemperes ügyek 

- dr. Sánta Zsolt polgári peres/nemperes ügyek 

- dr. Komlós Ádám polgári peres/nemperes ügyek 

- dr. Kácsor Adrienn polgári peres/nemperes ügyek 

- dr. Serák Péter polgári peres/nemperes ügyek 

 

P.III. Csoport  - bírósági ügyintézők 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

- 
Zimmermann-né 

Pozsgai Tímea 
polgári peres/nemperes ügyek a kormányrendelet szerint 

- Tóth Edit polgári peres/nemperes ügyek a kormányrendelet szerint 

 

P.IV. Csoport  – bírósági titkárok 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

33.Pk. dr. Bíró Viktória polgári peres/nemperes ügyek 

36.Pk. dr. Hőnigh Zsuzsanna polgári peres/nemperes ügyek 

34.Pk. dr. Oláh Judit polgári peres/nemperes ügyek 

35.Pk. Teleki László polgári peres/nemperes ügyek 

- dr. Majosházi Linda polgári peres/nemperes ügyek 

 

 

P.IV. Csoport  – bírósági ügyintézők 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

- Kovács Nóra polgári peres /nemperes ügyek a kormányrendelet szerint 
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P.V. Csoport  – bírósági titkárok 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

- dr. Borbély Tünde polgári és gazdasági peres/nemperes ügyek 

- dr. Ecsedi Edina polgári és gazdasági peres/nemperes ügyek 

- dr. Gecse Krisztina polgári és gazdasági peres/nemperes ügyek 

- dr. Hanzó Gabriella polgári és gazdasági peres/nemperes ügyek 

- dr. Kovács Csaba Attila polgári és gazdasági peres/nemperes ügyek 

- dr. Persina Katalin Márta polgári és gazdasági peres/nemperes ügyek 

- dr. Szabó Krisztina polgári és gazdasági peres/nemperes ügyek 

   

 

 

 

P.V. Csoport  - bírósági ügyintézők 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

- 
dr. Teszársz Anna 

Eszter 

polgári és gazdasági peres/nemperes ügyek a 

kormányrendelet szerint 

 

 

 

Perenkívüli Csoport  - bírósági titkárok 

 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

3.Vh. dr. Király Edit 

Polgári nemperes / végrehajtás,  pszichiátriai 

betegek intézeti gyógykezelésének elrendelése, 

felülvizsgálata 

4.Vh. 
dr. Enyediné dr. Varga 

Bernadett                 
Polgári nemperes / végrehajtás 

5.Vh. dr. Környei Gábor 

Polgári nemperes / végrehajtás, pszichiátriai 

betegek intézeti gyógykezelésének elrendelése, 

felülvizsgálata 

5.Vh. dr. Hudák Edit 

Polgári nemperes / végrehajtás, pszichiátriai 

betegek intézeti gyógykezelésének elrendelése, 

felülvizsgálata 

8.Vh. dr. Gubucz Viktória Polgári nemperes / végrehajtás 

9.Vh. dr. Gesztelyi Csilla Polgári nemperes / végrehajtás, előzetes bizonyítás 

11.Vh. dr. Molnár Zsolt 

Polgári nemperes / végrehajtás, pszichiátriai 

betegek intézeti gyógykezelésének elrendelése, 

felülvizsgálata 
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2.Pk. dr. Halay László 
Polgári nemperes / pszichiátriai betegek intézeti 

gyógykezelésének elrendelése, felülvizsgálata 

6.Pk. dr. Rostás Péter 
Polgári nemperes / pszichiátriai betegek intézeti 

gyógykezelésének elrendelése, felülvizsgálata 

2.Pk. 
Tihanyiné dr. Matejcsik Emma 

Ágnes 

Polgári nemperes / végrehajtás, pszichiátriai 

betegek intézeti gyógykezelésének elrendelése, 

felülvizsgálata 

 

 

 

 

 

Perenkívüli Csoport  - bírósági ügyintézők 

 

 Tanácsszám Név Intézett ügycsoport: 

I6. Vh. Kőszegi Szilvia 
Polgári nemperes / végrehajtás a kormányrendelet 

szerint 

I2. Vh. Mezei Csilla 
Polgári nemperes / végrehajtás a kormányrendelet 

szerint 

15. Vh. Dimák Tünde 
Polgári nemperes / végrehajtás a kormányrendelet 

szerint 

3. Vh. Balázs-Kéki Nikolett 
Polgári nemperes / végrehajtás a kormányrendelet 

szerint 

4. Vh. dr. Bakos Adrienn 
Polgári nemperes / végrehajtás a kormányrendelet 

szerint 

5.Vh. Rozgonyi Brigitta 
Polgári nemperes / végrehajtás a kormányrendelet 

szerint 

8. Vh. Bodnár Eszter 
Polgári nemperes / végrehajtás a kormányrendelet 

szerint 

9. Vh. dr. Hermán István 
Polgári nemperes / végrehajtás a kormányrendelet 

szerint 

11. Vh. Bodor Mária 
Polgári nemperes / végrehajtás a kormányrendelet 

szerint 

1/a. Pk. Selyemné Várady Ágnes 
Polgári nemperes / általános meghatalmazás, külföldi 

kézbesítés a kormányrendelet szerint 

5. Pk. Török Katalin Polgári nemperes a kormányrendelet szerint 
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3. melléklet az ügyelosztási rendhez 

 

- az alkalmazás első napja: 2018. április 04. 

- a korábban alkalmazott ügyelosztási rend alkalmazásának első napja: 2018. március 20. 

          utolsó napja: 2018. április 03. 

 

 

Tanács-

szám 
Név 

Kirendelés a 

Járásbírósághoz Intézett ügycsoport 

Honnan Időtartam 

974.G. Dr. Bojtor Johanna FTGK 
2018.02.01-

2018.12.31. 

elsőfokú polgári 

peres/nemperes ügyek 

BKKB 

39.B. 

Fábiánné dr. Csonki 

Borbála 
BKKB 

2018.01.01-

2018.12.31. 
elsőfokú büntető ügyek 

918.G. dr. Csonka Ildikó FTGK 
2018.02.01-

2018.12.31. 

elsőfokú polgári 

peres/nemperes ügyek 

BKKB 

18.B. 
dr. Huszti Tünde BKKB 

2018.01.01-

2018.12.31. 
elsőfokú büntető ügyek 

829.B. dr. Veress Júlia FT 
2018.01.01-

2018.06.30. 
elsőfokú büntető ügyek 

831.B. dr. Szokol Attila FT 
2018.01.01-

2018.06.30. 
elsőfokú büntető ügyek 

612.B. dr. Schmidt Szilárd 

Bp. XX., 

XXI.és 

XXIII. K. B. 

2017.07.15-

2018.07.14. 

elsőfokú büntető ügyek,  fiatal                                                                                                  

korú büntetőügye 

910.G. dr. Ivanovics Georgina FTGK 
2017.10.01-

2018.09.30. 

elsőfokú polgári peres/nemperes 

ügyek 

608.B. dr. Kellner Péter                                                                            

Bp. XX., 

XXI.és 

XXIII. K. B. 

2017.10.01- 

2018.09.30. 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye, büntető nem peres 

ügy, vegyes ügy, kiemelt 

jelentőségű ügyek 

22.B. dr. Tatár József Tamás Pápai Járásb. 

2018.01.01-

2018.03.28. 

2018.03.29-

2019.03.28. 

elsőfokú büntetőügy, fiatalkorú 

büntetőügye, büntető nem peres 

ügy, vegyes ügy, kiemelt 

jelentőségű ügyek 

805.B. dr. Liszt Ágota Éva FT 
2017.11.01-

2018.04.30. 

elsőfokú büntető ügyek, 

fiatalkorú büntetőügye, Be. 17. 

§ (5) és (6) bekezdése szerinti 

ügyek 

920.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          dr. Tamás Klára FTGK 
2018.02.01-

2018.12.31. 

elsőfokú polgári peres/nemperes 

ügyek 

808.B. dr. Gohér Márta Mária FT 
2018.03.01-

2019.02.28. 
elsőfokú büntető ügyek 
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925.G. dr. Varga Erika  FT 
2018.02.01-

2018.12.31. 

elsőfokú polgári peres/nemperes 

ügyek 

 

Budapest, 2018. március 19.  

 


