
Melléklet: név szerinti ügyelosztási rend 

 

 

 

1. tábla: Beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek 

 
Tanácsszám Név Arányszám Az eltérő 

arányszám 

alkalmazásának 

oka 

Intézett ügycsoport 

     

     

     

 

 

 

 

2. tábla: Beosztott bírók által intézett fellebbviteli ügyek 

 
Tanács

szám 

Név Arányszám Az eltérő 

arányszám 

alkalmazásának 

oka 

Intézett ügycsoport 

Bf.I. Dr. Makai Lajos 

tanácselnök 

Dr. Tóth Sándor bíró 

Dr. Hudvágner András bíró 

Dr. Bencze Beáta bíró 

Dr. Túri Tamás bíró 

 

  az emberi szabadság elleni 

bűncselekmények, 

 a közlekedési 

bűncselekmények,  

a környezet és a természet 

elleni bűncselekmények,  

a korrupciós bűncselekmények,  

a hivatali bűncselekmények,  

a hivatalos személy elleni 

bűncselekmények és  

a közbiztonság elleni 

bűncselekmények, 

bíróság kijelölése ügycsoportba 

tartozó ügyek, 

az élet és testi épség elleni 

bűncselekmények, 

a nemi élet szabadsága és a 

nemi erkölcs elleni 

bűncselekmények,  

a vagyon elleni erőszakos 

bűncselekmények, 

a vagyon elleni 

bűncselekmények,  

a költségvetést károsító 

bűncselekmények,  

a gondolkodás rendjét sértő 

bűncselekmények, 

az egyéb nemperes ügyek 

Bf.II. Dr. Krémer László 

tanácselnök 
  az egészséget veszélyeztető 

bűncselekmények,  



Dr. Hudvágner András bíró 

Dr. Bencze Beáta bíró 

Dr. Túri Tamás bíró 

Dr. Tóth Sándor bíró 

 

az emberi méltóság és egyes 

alapvető jogok elleni 

bűncselekmények,  

a köznyugalom elleni 

bűncselekmények, 

a közbizalom elleni 

bűncselekmények, 

a külföldi ítélet érvényének 

elismerésével kapcsolatos 

ügyeket, 

az élet és testi épség elleni 

bűncselekmények, 

a nemi élet szabadsága és a 

nemi erkölcs elleni 

bűncselekmények,  

a vagyon elleni erőszakos 

bűncselekmények, 

a vagyon elleni 

bűncselekmények,  

a költségvetést károsító 

bűncselekmények,  

a gondolkodás rendjét sértő 

bűncselekmények, 

az egyéb nemperes ügyek 

Bf.III. Dr. Tóth Sándor tanácselnök 

Dr. Hudvágner András bíró 

Dr. Bencze Beáta bíró 

Dr. Túri Tamás bíró 

 

  a gyermekek érdekeit sértő és 

család elleni bűncselekmények,  

az igazságszolgáltatás elleni 

bűncselekmények, 

a közigazgatás rendje elleni 

bűncselekmények, 

az élet és testi épség elleni 

bűncselekmények, 

a nemi élet szabadsága és a 

nemi erkölcs elleni 

bűncselekmények,  

a vagyon elleni erőszakos 

bűncselekmények, 

a vagyon elleni 

bűncselekmények,  

a költségvetést károsító 

bűncselekmények,  

a gondolkodás rendjét sértő 

bűncselekmények, 

Pf.III. Dr. Szentpéteriné dr. Bán 

Erzsébet tanácselnök 

Dr. Hrubi Adrienn bíró 

Dr. Vogyicska Petra bíró 

Gáspárné dr. Baranyabán 

Judit bíró 

Dr. Berki Csilla bíró 

Dr. Gyöngyösiné dr. Antók 

Éva bíró 

  - szerződésen kívüli 

kártérítési perek, 

- házassági (élettársi) 

vagyonjogi perek, 

- a személyhez fűződő jogok 

megsértése miatt 

keletkezett polgári jogi 

igények érvényesítésével 

kapcsolatos ügyek, 



Dr. Kovács János 

törvényszéki tanácselnök 

(kirendelt bíró) 

 

- a felszámolási eljárásban 

érvényesített munkajogi 

vitás ügyek, 

- tulajdonjogi és öröklési 

jogviták, 

- bíróság kijelölésével 

kapcsolatos ügyek, 

- kiemelt jelentőségű perek, 

- választási eljárással 

kapcsolatos felülvizsgálati 

ügyek, 

- általános meghatalmazás 

nyilvántartásba vétele. 

 

Pf/Gf

IV. 

Dr. Kovács Ildikó 

tanácselnök 

Dr. Gyöngyösiné dr. Antók 

Éva bíró 

Dr. Berki Csilla bíró 

 

  - a gazdálkodó szervezetek 

egymás közötti jogvitái, 

- a gazdasági és polgári 

szerződéssel kapcsolatos 

jogviták, 

- közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos jogviták, 

- tisztességtelen piaci 

magatartással kapcsolatos 

jogviták, 

- a felszámolási eljárással, 

csődeljárással összefüggő 

peres és nem peres 

jogviták, 

- vegyes polgári jogi 

jogviták, 

- a cégbírósági eljárással 

összefüggő ügyek, 

- bíróság kijelölésével 

kapcsolatos ügyek, 

- kiemelt jelentőségű perek, 

- a szellemi alkotással 

kapcsolatos jogviták 

(szerzői jog, 

iparjogvédelem, 

szomszédos jogi perek), 

- választási eljárással 

kapcsolatos felülvizsgálati 

ügyek. 

 

Pf/Gf

V. 

Dr. Zóka Ferenc tanácselnök 

Dr. Kovács Ildikó 

tanácselnök 

Dr. Hrubi Adrienn bíró 

Dr. Kovács János 

törvényszéki tanácselnök 

(kirendelt bíró) 

 

  - a cégbírósági eljárással 

összefüggő ügyek, 

- a cégnek nem minősülő 

szerveztek nyilvántartásba 

vételével összefüggő, 

továbbá az ilyen 

szervezetek ellen indított 

peres és nemperes 



eljárások, 

- felszámolási eljárással 

összefüggő peres és nem 

peres jogviták, 

adósságrendezéssel 

kapcsolatos eljárások,  

- társasági jogi perek, 

- egyes szerződésekkel 

kapcsolatos jogviták, 

- szerződésen kívüli 

kártérítési perek, 

- a személyhez fűződő jogok 

megsértése miatt 

keletkezett polgári jogi 

igények érvényesítésével 

kapcsolatos ügyek, 

- kiemelt jelentőségű perek, 

- bíróság kijelölésével 

kapcsolatos ügyek, 

- választási eljárással 

kapcsolatos felülvizsgálati 

ügyek. 

 

VI. Dr. Kutasi Tünde 

tanácselnök 

Gáspárné dr. Baranyabán 

Judit bíró 

Dr. Vogyicska Petra bíró 

 

  - egyes szerződésekkel 

kapcsolatos jogviták, 

- szerződésen kívüli 

kártérítési perek, 

- házassági vagyonjogi 

perek, 

- a személyhez fűződő jogok 

megsértése miatt 

keletkezett polgári jogi 

igények érvényesítésével 

kapcsolatos ügyek, 

- közhatalom gyakorlásával 

okozott kár megtérítése, 

sérelemdíj iránti perek, 

- a cégnek nem minősülő 

szervezetek 

nyilvántartásba vételével 

összefüggő, továbbá az 

ilyen szervezetek ellen 

indított peres és peren 

kívüli eljárások, 

- a szellemi alkotással 

kapcsolatos jogviták 

(szerzői jog, 

iparjogvédelem, 

szomszédos jogi perek), 

- tulajdonjogi és öröklési 

jogi jogviták, 

- bíróság kijelölésével 



kapcsolatos ügyek, 

- kiemelt jelentőségű perek, 

- választási eljárással 

kapcsolatos felülvizsgálati 

ügyek. 

 

 

3. tábla: Kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek 

Tanácsszám Név Arányszám Az eltérő arányszám 

alkalmazásának oka 

Intézett ügycsoport 

     

     

     

     

 

 

4. tábla: Kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek 

Tanács-

szám 

Név Arányszám Az eltérő arányszám 

alkalmazásának oka 

Intézett ügycsoport 

Pf.III, V. Dr. Kovács 

János bíró 

 

  Lásd. Ügyelosztási rend szerinti 

kiosztás 

 Tanácselnök 

Bíró 

Bíró 

   

 Tanácselnök 

Bíró 

Bíró 

   

 

 

5. tábla: Beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek 

Tanácsszám (ha van) Név Intézett ügycsoport 

   

   

   

   

 

6. tábla: kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek 

Tanácsszám (ha van) Név Intézett ügycsoport 

   

   

   

   

 


