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1. Melléklet:
A beosztott bírók által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 15. - 2018. december 31.

Büntető ügyszak

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport

1.B. Dr. Hajdu István járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek (B.)
büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.)
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)

3.B. Dr. Bohli Eszter járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek (B.)
büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.)
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)

4.B. Dr. Kovács János járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek (B.)
fiatalkorúak büntető ügyei
büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.)
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)

5.B. Dr. Kalmár Éva járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek (B.)
közlekedési  ügyek  és  foglalkozás  körében  elkövetett
veszélyeztetés
fiatalkorúak tartozó büntető ügyei
büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.)
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)

8.B. Dr. Princz László járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek (B.)
büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.)
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)

10.B. tanács Dr. Palotai Gabriella járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek (B.)
közlekedési ügyek és foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés
büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.)
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)

11.B. tanács Dr. Folbert Csaba járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek (B.)
büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.)
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)

12.B. tanács Dr. Solymos Ildikó járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek (B.)
büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.)
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)

15.B. tanács Dr. Varga Andrea járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek (B.)
fiatalkorúak büntető ügyei
büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.)
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)

23.B. tanács Dr. Deák Péter járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek (B.)
büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.)
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)
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A büntetőügyek szignálási körébe nem tartozó, de még járásbírósági
büntető ügyeket tárgyaló bírák

9.B. tanács Dr. Diósdi Mária járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek (B.)
büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.)
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)
nyomozási bírói ügyek (Bny.)

13.B. tanács Dr. Barkaszi Attila járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek (B.)
büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.)
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)

17.B. tanács Kissné dr. Pánti Márta járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek (B.)
büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.)
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)
nyomozási bírói ügyek (Bny.)

Polgári Ügyszak

1.P. tanács Dr. Bence Krisztina ági öröklés
BAR listával kapcsolatos per
egyéb per
egyéb dologi jogi per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb öröklési per
egyéb vegyes kötelem
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 
gazdasági  társaság  tagjának,  tulajdonosának  mögöttes
felelőssége
gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos per
gondnokság  alá  helyezésről  szóló  határozat  felülvizsgálata
iránt gyámhivatal által indított per
gyermektartás meghatározása
gyermektartás megváltoztatása
hagyatéki hitelezői igény
használat rendezése
házasság felbontása közös megegyezéssel
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása
jogalap nélküli gazdagodás
jognyilatkozat pótlása
kötelesrész
közös tulajdon megszüntetése
Magyar Állam elleni öröklési per
mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos
per
öröklési szerződéssel kapcsolatos per
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parkolási pótdíj
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása iránti per
számadásra kötelezés iránti per
szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
szolgalmi joggal kapcsolatos per
szomszédjogi per
törvényen alapuló egyéb tartási per
tulajdonjog megállapítása
tulajdonjog megállapítása öröklésjogi alapon
utazási szerződésből eredő per
végrendelet érvénytelensége
nemzetközi árufuvarozással vagy szállítmányozással
kapcsolatos per
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti per
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 
alapján a járásbíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárások
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást megelőzően

2.P. tanács Dr. Ölbei Anita ági öröklés
ajándék visszakövetelése
BAR listával kapcsolatos per
deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcs. per,
és az ezen jogviszonyokkal összefüggő végrehajtás
megszüntetése/ korlátozása iránti per
egyéb dologi jogi per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb öröklési per
egyéb per
egyéb vegyes kötelem
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 
gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes
felelőssége
hagyatéki hitelezői igény
használat rendezése
jogalap nélküli gazdagodás
jognyilatkozat pótlása
kötelesrész
közös tulajdon megszüntetése
közüzemi, közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény
Magyar Állam elleni öröklési per
mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos
per
öröklési szerződéssel kapcsolatos per
parkolási pótdíj
szabálytalan vételezés
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása iránti per
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számadásra kötelezés iránti per
szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
szolgalmi joggal kapcsolatos per
szomszédjogi per
tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per
tulajdonjog megállapítása
tulajdonjog megállapítása öröklésjogi alapon
utazási szerződésből eredő per
végrendelet érvénytelensége
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 
alapján a járásbíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a
13. §-ában meghatározott ügyek 
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény III. fejezetében meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés

4.P. tanács Dr. Szabolcs Mónika BAR listával kapcsolatos per
egészségügyi intézményekkel szembeni kártérítési per
egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés
egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb per
egyéb végrehajtási per
egyéb vegyes kötelem
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése
gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes
felelőssége
gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos per
gondnokság alá helyezésről szóló határozat felülvizsgálata
iránt gyámhivatal által indított per
igényper
jogalap nélküli gazdagodás
KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per
mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos
per
parkolási pótdíj
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása iránti per
számadásra kötelezés iránti per
szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény
utazási szerződésből eredő per
vadkár
végrehajtás megszüntetése, korlátozása
szerződésszegéssel okozott kár megtérítése
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nemzetközi árufuvarozással vagy szállítmányozással
kapcsolatos per
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti per
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 
alapján a járásbíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a
13. §-ában meghatározott ügyek 
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény III. fejezetében meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást megelőzően

5.P. tanács Dr. Nendtvich Tamás BAR listával kapcsolatos per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb per
egyéb vegyes kötelem
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése
gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes
felelőssége
gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos per
gondnokság alá helyezésről szóló határozat felülvizsgálata
iránt gyámhivatal által indított per
jogalap nélküli gazdagodás
KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per
mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos
per
parkolási pótdíj
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása iránti per
számadásra kötelezés iránti per
szavatosság, jótállás, kötbér
szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított 
per
utazási szerződésből eredő per
vállalkozási szerződés
értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos per 
nemzetközi árufuvarozással vagy szállítmányozással
kapcsolatos per
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti per
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 
alapján a járásbíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és
13. §-ában meghatározott ügyek
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
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2015. évi CV.törvény III. fejezetében meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást megelőzően

6.P. tanács Dr. Deutsch József ági öröklés
BAR listával kapcsolatos per
egyéb dologi jogi per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb öröklési per
egyéb vegyes kötelem
egyéb per
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése
gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes
felelőssége
gyermektartás meghatározása
gyermektartás megváltoztatása
hagyatéki hitelezői igény
használat rendezése
házasság felbontása közös megegyezéssel
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása
jogalap nélküli gazdagodás
jognyilatkozat pótlása
KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per
kötelesrész
közös tulajdon megszüntetése
Magyar Állam elleni öröklési per
mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos
per
öröklési szerződéssel kapcsolatos per
parkolási pótdíj
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása iránti per
számadásra kötelezés iránti per
szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
szolgalmi joggal kapcsolatos per
szomszédjogi per
törvényen alapuló egyéb tartási per
tulajdonjog megállapítása
tulajdonjog megállapítása öröklésjogi alapon
utazási szerződésből eredő per
végrendelet érvénytelensége
nemzetközi árufuvarozással vagy szállítmányozással
kapcsolatos per
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti per
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 
alapján a járásbíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és
13. §-ában meghatározott ügyek 
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kizárás iránti ügyek
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény III. fejezetében meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást megelőzően

7.P. tanács
(2018. 
február 6-
tól)

Dr. Balajthy Dóra ajándék visszakövetelése
BAR listával kapcsolatos per
egyéb dologi jogi per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb vegyes kötelem
egyéb per
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése
gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes
felelőssége
használat rendezése
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása
jogalap nélküli gazdagodás
jognyilatkozat pótlása
közös tulajdon megszüntetése
mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos
per
parkolási pótdíj
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása iránti per
számadásra kötelezés iránti per
szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
szolgalmi joggal kapcsolatos per
szomszédjogi per
tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per
tulajdonjog megállapítása
utazási szerződésből eredő per
nemzetközi árufuvarozással vagy szállítmányozással
kapcsolatos per
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti per
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 
alapján a járásbíróság hatáskörébe tartozó nemperes
eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és
13. §-ában meghatározott ügyek 
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény III. fejezetében meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást megelőzően

8.P. tanács Dr. Somlai Ferenc apaság megállapítása iránti per
BAR listával kapcsolatos per
bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása
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deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcs. per,
és az ezen jogviszonyokkal összefüggő végrehajtás
megszüntetése/ korlátozása iránti per
egyéb házassági per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb per
egyéb vegyes kötelem
élettársak lakáshasználatának rendezése
élettársak vagyonjogi igénye
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése
gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes
felelőssége
gyermek elhelyezése harmadik személynél
gyermek kiadása iránti per
gyermektartás meghatározása
gyermektartás megváltoztatása
házasság felbontása közös megegyezés nélkül
házasság felbontása közös megegyezéssel
házassági vagyonjogi per
jogalap nélküli gazdagodás
jogvita a szülői felügyeleti jog körében
kapcsolattartás szabályozása, és szülői felügyeleti joggal
kapcsolatos per
mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos
per
örökbefogadással kapcsolatos per
parkolási pótdíj
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása iránti per
számadásra kötelezés iránti per
származás megállapítása iránti egyéb per
szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása
szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
törvényen alapuló egyéb tartási per
utazási szerződésből eredő per
nemzetközi árufuvarozással vagy szállítmányozással
kapcsolatos per
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti per
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 
alapján a járásbíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és
13. §-ában meghatározott ügyek
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény III. fejezetében meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást megelőzően
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11.P. tanács Dr. Farkas Helga
Eszter

BAR listával kapcsolatos per
deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcs. per,
és az ezen jogviszonyokkal összefüggő végrehajtás
megszüntetése/ korlátozása iránti per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb per
egyéb vegyes kötelem
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése iránti per
gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes
felelőssége
házasság felbontása közös megegyezéssel
jogalap nélküli gazdagodás
közérdekű adat kiadása
mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos
per
parkolási pótdíj
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása iránti per
számadásra kötelezés iránti per
szavatosság, jótállás, kötbér
szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása
szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított 
per
utazási szerződésből eredő per
vállalkozási szerződés
nemzetközi árufuvarozással vagy szállítmányozással
kapcsolatos per
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti per
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 
alapján a járásbíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és
13. §-ában meghatározott ügyek
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény III. fejezetében meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást megelőzően

13.P. tanács Dr. Egry Tibor apaság megállapítása iránti per
BAR listával kapcsolatos per
bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása
birtokvédelmi per
egyéb házassági per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb per
egyéb végrehajtási per
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egyéb vegyes kötelem
élettársak lakáshasználatának rendezése
élettársak vagyonjogi igénye
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése
gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes
felelőssége
gyermek elhelyezése harmadik személynél
gyermek kiadása iránti per
gyermektartás meghatározása
gyermektartás megváltoztatása
házasság felbontása közös megegyezés nélkül
házasság felbontása közös megegyezéssel
házassági vagyonjogi per
igényper
jogalap nélküli gazdagodás
jogvita a szülői felügyeleti jog körében
kapcsolattartás szabályozása, és szülői felügyeleti joggal
kapcsolatos per
mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos
per
örökbefogadással kapcsolatos per
parkolási pótdíj
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása iránti per
számadásra kötelezés iránti per
származás megállapítása iránti egyéb per
szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása
szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
törvényen alapuló egyéb tartási per
utazási szerződésből eredő per
végrehajtás megszüntetése, korlátozása
nemzetközi árufuvarozással vagy szállítmányozással
kapcsolatos per
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti per
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 
alapján a Járásbíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és
13. §-ában meghatározott ügyek 
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény III. fejezetében meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást megelőzően

14.P. tanács Dr. Nagybalyi-Szántó 
István

BAR listával kapcsolatos per
birtokvédelmi per
deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcs. per,
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és az ezen jogviszonyokkal összefüggő végrehajtás
megszüntetése/ korlátozása iránti per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb per
egyéb vegyes kötelem
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 
gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes
felelőssége
jogalap nélküli gazdagodás
közös költség megfizetése
közüzemi, közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény
lakásügyi per
mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos
per
parkolási pótdíj
szabálytalan vételezés
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása iránti per
számadásra kötelezés iránti per
szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
utazási szerződésből eredő per
nemzetközi árufuvarozással vagy szállítmányozással
kapcsolatos per
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti per
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 
alapján a járásbíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és
13. §-ában meghatározott ügyek
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény III. fejezetében meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást megelőzően

15.P. tanács Dr. Altmayer 
Alexandra

egészségügyi intézményekkel szembeni kártérítési per
egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés
egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb per
gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes
felelőssége
házasság felbontása közös megegyezéssel
jogalap nélküli gazdagodás
KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per
számadás helyességének megállapítása iránti per
számadásra kötelezés iránti per
szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása
szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
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testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény
vadkár
szerződésszegéssel okozott kár megtérítése
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 
alapján a járásbíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és
13. §-ában meghatározott ügyek 
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény III. fejezetében meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást megelőzően

16.P. tanács Dr. Váradiné
dr. Polányi Ágnes

apaság megállapítása iránti per
BAR listával kapcsolatos per
bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása
deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcs. per,
és az ezen jogviszonyokkal összefüggő végrehajtás
megszüntetése/ korlátozása iránti per
egyéb házassági per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb per
egyéb vegyes kötelem
élettársak lakáshasználatának rendezése
élettársak vagyonjogi igénye
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése
gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes
felelőssége
gyermek elhelyezése harmadik személynél
gyermek kiadása iránti per
gyermektartás meghatározása
gyermektartás megváltoztatása
házasság felbontása közös megegyezés nélkül
házasság felbontása közös megegyezéssel
házassági vagyonjogi per
jogalap nélküli gazdagodás
jogvita a szülői felügyeleti jog körében
kapcsolattartás szabályozása, és szülői felügyeleti joggal
kapcsolatos per
kártalanítás a Be. alapján
közös költség megfizetése
mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos
per
örökbefogadással kapcsolatos per
parkolási pótdíj
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása iránti per
számadásra kötelezés iránti per
származás megállapítása iránti egyéb per
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szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása
szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
társasházi alapító okirat létrehozása, módosítása
társasházi kgy. hat. érvénytelenségének megállapítása
törvényen alapuló egyéb tartási per
utazási szerződésből eredő per
nemzetközi árufuvarozással vagy szállítmányozással
kapcsolatos per
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti per
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 
alapján a járásbíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és
13. §-ában meghatározott ügyek 
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény III. fejezetében meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást megelőzően

18.P.tanács Dr. Bakos Mariann ági öröklés
BAR listával kapcsolatos per
deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcs.
per, és az ezen jogviszonyokkal összefüggő végrehajtás
megszüntetése/ korlátozása iránti per
egyéb dologi jogi per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb öröklési per
egyéb vegyes kötelem
egyéb végrehajtási per
egyéb per
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése
gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes
felelőssége
gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos per
gondnokság alá helyezésről szóló határozat felülvizsgálata
iránt gyámhivatal által indított per
hagyatéki hitelezői igény
használat rendezése
házasság felbontása közös megegyezéssel
igényper
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása
jogalap nélküli gazdagodás
jognyilatkozat pótlása
kötelesrész
közös tulajdon megszüntetése
Magyar Állam elleni öröklési per
mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos
per
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öröklési szerződéssel kapcsolatos per
parkolási pótdíj
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása iránti per
számadásra kötelezés iránti per
szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
szolgalmi joggal kapcsolatos per
szomszédjogi per
tulajdonjog megállapítása
tulajdonjog megállapítása öröklésjogi alapon
utazási szerződésből eredő per
végrehajtás megszüntetése, korlátozása
végrendelet érvénytelensége
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 
alapján a járásbíróság hatáskörébe tartozó nemperes
eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és
13. §-ában meghatározott ügyek 
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény III. fejezetében meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást megelőzően
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2. Melléklet: A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 15. - 2018. december 31.

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport

18.B., 
29.Pk. 
tanács

Dr. Maletics 
Balázs

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi  II.  törvény
rendelkezéseinek végrehajtása során a  helyi  bíróságokra háruló
feladatok ellátása,
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtása
során az ügyeleti-készenléti feladatok ellátása
pszichiátriai  betegek  intézeti  gyógykezelésének  elrendelése  és
felülvizsgálata

20.B., 
20.Bk.(UJ),
28.Pk.
tanács

Dr. Gross Balázs büntető  nemperes  ügyek  (Bpk.,  Beü.),  büntető  bírák  melletti
feladatok ellátása
pszichiátriai  betegek  intézeti  gyógykezelésének  elrendelése  és
felülvizsgálata

22.B.
27.Pk.
tanács

Dr. Gazdag Éva a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi  II.  törvény
rendelkezéseinek végrehajtása során a  helyi  bíróságokra háruló
feladatok ellátása,
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtása
során az ügyeleti-készenléti feladatok ellátása
pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének elrendelése és
felülvizsgálata

24.B.
30.Pk.
tanács

Dr. Sugár Katalin a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi  II.  törvény
rendelkezéseinek végrehajtása során a  helyi  bíróságokra háruló
feladatok ellátása,
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtása
során az ügyeleti-készenléti feladatok ellátása
pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének elrendelése és
felülvizsgálata

25.Bk. Dr. Radochay 
Nóra

büntető  nemperes  ügyek  (Bpk.,  Beü.),  büntető  bírák  melletti
feladatok ellátása

27.B.
tanács

Dr. Billege Virág büntető  nemperes  ügyek  (Bpk.,  Beü.), büntető  bírák  melletti
feladatok ellátása

20.Pk. 
tanács

Dr. Nagy Piroska bírósági letét, holtnak nyilvánítási eljárás, személyes 
meghallgatás (megkeresett bíróságként és egyéb), előzetes 
bizonyítás, általános meghatalmazás, természetes személyek 
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bírósági adósságrendezésével kapcsolatos és egyéb polgári 
nemperes ügy
pszichiátriai  betegek  intézeti  gyógykezelésének  elrendelése  és
felülvizsgálata
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Távhőtv.)
51. § (8) bekezdése, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX.  törvény  (Vksztv.)  52.  §  (5)  bekezdése,  a  villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) 33/A. § (1)
bekezdése, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.)
16. § (3) bekezdése által meghatározott ügyek

21.Vh. 
(Pk.)
tanács

Dr. Tamacz Anita végrehajtási ügyek
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Távhőtv.)
51. § (8) bekezdése, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX.  törvény  (Vksztv.)  52.  §  (5)  bekezdése,  a  villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) 33/A. § (1)
bekezdése, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.)
16. § (3) bekezdése által meghatározott ügyek

22.Vh.
tanács

Dr. Jánosi Edit végrehajtási ügyek
(Vht. 260-261. §-ai által meghatározott ügyek)

23.Vh.
tanács

Nemesné
dr. Gátos Írisz

végrehajtási ügyek
(Vht. 260-261. §-ai által meghatározott ügyek)

24.Vh. 
(Pk.)
tanács

Dr. Horn Ildikó végrehajtási ügyek
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Távhőtv.)
51. § (8) bekezdése, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX.  törvény  (Vksztv.)  52.  §  (5)  bekezdése,  a  villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) 33/A. § (1)
bekezdése, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.)
16. § (3) bekezdése által meghatározott ügyek

25.Vh. 
(Pk.) tanács

Dr. Fekete Gábor végrehajtási ügyek
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Távhőtv.)
51. § (8) bekezdése, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX.  törvény  (Vksztv.)  52.  §  (5)  bekezdése,  a  villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) 33/A. § (1)
bekezdése, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.)
16. § (3) bekezdése által meghatározott ügyek

26.Pk. Dr. Exner Zoltán bírósági letét, holtnak nyilvánítási eljárás, személyes 
meghallgatás (megkeresett bíróságként és egyéb), előzetes 
bizonyítás, általános meghatalmazás, természetes személyek 
bírósági adósságrendezésével kapcsolatos és egyéb polgári 
nemperes ügy
pszichiátriai  betegek  intézeti  gyógykezelésének  elrendelése  és
felülvizsgálata
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Távhőtv.)
51. § (8) bekezdése, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX.  törvény  (Vksztv.)  52.  §  (5)  bekezdése,  a  villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) 33/A. § (1)
bekezdése, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.)
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16. § (3) bekezdése által meghatározott ügyek

31.Vh. Dr. Baán Eszter
Fruzsina

végrehajtási ügyek

32.Vh. Dr. Nagy Viktória végrehajtási ügyek

Feketéné Balogh
Brigitta

jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása,
az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt részére a hivatalos iratok 
hirdetményi úton történő kézbesítése iránti intézkedés,
a Be. 70. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése alapján a
hivatalos iratot az érintett személy részére személyesen is
kézbesítheti, illetőleg az érintett személy a hivatalos iratot a
bírósági ügyintézőtől a bíróságon is átveheti,
a Be. 70/B. § alapján az eljárás során keletkezett iratról másolat
készítése és kiadása,
az állami és helyi önkormányzati szerv, hatóság, köztestület,
gazdálkodó szervezet, alapítvány, közalapítvány és társadalmi
szervezet megkeresése tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett a Be.
71. § (1) és (2) bekezdése alapján,
a bírósági ügyvitel szabályai szerint más bíróság, ügyész,
nyomozó hatóság és más hatóság számára iratok megküldése
a bírósági ügyvitel szabályai szerint más bíróság, ügyész,
nyomozó hatóság és más hatóság megkeresése az iratok
megküldése és a megküldött iratok visszaküldése iránt,
az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt vagy tanú tartózkodási
helyének felkutatása érdekében, a Be. 73. § alapján a terhelt vagy
a tanú lakóhelyének, illetőleg tartózkodási helyének a
megállapítása iránti intézkedés,
a lakóhely és a tartózkodási hely megállapítása iránt a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi
szerv, valamint a terhelt vagy a tanú tartózkodási helyének
felderítése végett a rendőrség megkeresése,
a folyamatban lévő ügy megküldése határozathozatalra más
bíróságnak az egyesítés megfontolása érdekében a Be. 265. § (1)
bekezdése alapján,
a Be. 412. § (1) bekezdése alapján a perújítási eljárásban az
alapügy iratainak beszerzése iránti intézkedés,
a felülvizsgálati eljárásban az ügyész nyilatkozatának a
felülvizsgálati indítvány előterjesztője és a jogosult részére
észrevételezésre történő megküldése a Be. 422. § (4) bekezdése
alapján
a terhelt és védője részére a más által benyújtott felülvizsgálati
indítvány és az arra tett ügyészi észrevételezésre nyilatkozat
megküldése a Be. 422. § (4) bekezdése alapján,
a magánvádas eljárásban vagy pótmagánvád alapján folytatott
eljárásban hozott határozat ellen benyújtott felülvizsgálati
indítvány a magánvádlónak, illetőleg a pótmagánvádlónak
észrevételezésre történő megküldése a Be. 422. § (2) és (4)
bekezdése alapján,
a jogorvoslati eljárásban a terheltnek és a védőjének a
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törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati indítvány
megküldése észrevételezésre a Be. 434. § (3) bekezdése szerint,
a Be. 528. § (2) bekezdése és a Be. 532. § (4) bekezdése alapján
az ügyész értesítése, ha az ügyész a tárgyalásnak a vádlott
távollétében való megtartását indítványozta, és a vádlott
tartózkodási helye a tárgyalás megkezdése előtt ismertté vált,
illetőleg a külföldön tartózkodó vádlott hazatért,
a Be. 529. § (2) bekezdése és a Be. 532. § (4) bekezdése alapján
az ügyész tájékoztatása, ha a vádlottal szemben az
elfogatóparancs kibocsátása nem vezetett eredményre,
a Be. 532. § (2) bekezdése alapján az ügyész felhívása, hogy
kíván-e indítványt tenni a tárgyalásnak a vádlott tartózkodási
helye a vádemelést követően ismeretlenné vált, illetőleg a vádlott
külföldre távozott, és távollétében tárgyalásnak helye lehet,
a Be. 532. § (2) bekezdése alapján az ügyész felhívása, hogy
kívánja-e indítványozni a tárgyalásnak a vádlott távollétében
történő folytatását, ha a bírósági eljárásban állapítják meg,
hogy a külföldön tartózkodó vádlott kiadatásának nincs helye
illetőleg kiadatását megtagadták és a bíróság a büntetőeljárás
felajánlását nem tartja indokoltnak,
a végleges hatályú foglalkozástól és járművezetéstől eltiltás,
valamint a végleges hatályú kiutasítás alóli mentesítésre irányuló
eljárásban a Be. 565. § (2) és (4) bekezdése alapján az ügyész és
az idegenrendészeti hatóság nyilatkozatának beszerzése,
a pártfogó felügyelet utólagos elrendelésére irányuló eljárásban
a Be. 567. § (2) bekezdése alapján az ügyész indítványának
beszerzése iránti intézkedés,
a  büntetett  előélethez  fűződő hátrányok alóli  utólagos  bírósági
mentesítésre  irányuló  eljárásban  a  Be.  577.  §  (3)  bekezdése
alapján az ügyész nyilatkozatának beszerzése,
a  szabadságvesztés  végrehajtásának  elhalasztására  irányuló
eljárásban a Büntetés- végrehajtás  Országos  Parancsnoksága
egészségügyi szolgálata vezetőjének – az elítélt egészségügyi
állapotának  büntetés-végrehajtás  keretei  között  való
kezelhetőségére vonatkozó  –  nyilatkozatának  beszerzése  iránti
intézkedés a Be. 591. § (4) bekezdése szerint,
a Be. 597. § (5) bekezdése alapján a kegyelmi eljárásban a
terheltnek a kegyelmi döntéshez szükséges személyes adatainak
beszerzése,
a kegyelmi döntéshez szükséges adatokat tartalmazó iratok és a
kegyelmi kérelem felterjesztése az igazságügyért felelős
miniszterhez a Be. 598. § (1) bekezdés b) pontja alapján,
a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a
bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002.
(IV. 9.) IM rendeletben meghatározott értesítőlapok kiállítása és
aláírása,
a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII.
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törvény alapján a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes
nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló
20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben meghatározott, a bűnügyi
nyilvántartás részére történő bírósági adatközléshez szükséges
adatlapok kiállítása és aláírása,
a Be. 48.§ (1) bekezdése alapján védő kirendelése, és a kirendelt
védő személyéről  és  elérhetőségéről  a  terhelt,  továbbá a  fogva
tartást végrehajtó intézet értesítése,
a  Be.  48.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  védő  kirendelésének
visszavonása,
a  Be.  162.  §  (7)  bekezdése  alapján  az  elővezetési  költséget
megállapító végzés   meghozatala,
a Be. 268. § (1) és (2) bekezdése alapján intézkedés aziránt, hogy
a  bizonyítási  eszközök  a  tárgyaláson  rendelkezésre  álljanak,  e
körben megkeresés teljesítése,
adatszolgáltatás igénylése és adatok beszerzése iránti intézkedés,  
a  Be.  593.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  foglalási  jegyzőkönyv
megküldése iránt a  bírósági végrehajtó megkeresése,
a  Be.  74.  §  (3)  bekezdése  alapján  végzés  meghozatala  a
személyes  költségmentesség  engedélyezése  iránti  kérelem
tárgyában,
a bíró utasításának megfelelően a nem ügydöntő határozatok és
bírói intézkedések tervezetének elkészítése,
titkos ügykezelői feladatok ellátása,
a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatban 
meghatározott, elemző munkát előkészítő tevékenység,

Schmidtné 
Hollósi Krisztina

jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása,
az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt részére a hivatalos iratok 
hirdetményi úton történő kézbesítése iránti intézkedés,
a Be. 70. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése alapján a
hivatalos iratot az érintett személy részére személyesen is
kézbesítheti, illetőleg az érintett személy a hivatalos iratot a
bírósági ügyintézőtől a bíróságon is átveheti,
a Be. 70/B. § alapján az eljárás során keletkezett iratról másolat
készítése és kiadása,
az állami és helyi önkormányzati szerv, hatóság, köztestület,
gazdálkodó szervezet, alapítvány, közalapítvány és társadalmi
szervezet megkeresése tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett a Be.
71. § (1) és (2) bekezdése alapján,
a bírósági ügyvitel szabályai szerint más bíróság, ügyész,
nyomozó hatóság és más hatóság számára iratok megküldése
a bírósági ügyvitel szabályai szerint más bíróság, ügyész,
nyomozó hatóság és más hatóság megkeresése az iratok
megküldése és a megküldött iratok visszaküldése iránt,
-az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt vagy tanú tartózkodási
helyének felkutatása érdekében, a Be. 73. § alapján a terhelt vagy
a tanú lakóhelyének, illetőleg tartózkodási helyének a
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megállapítása iránti intézkedés,
a lakóhely és a tartózkodási hely megállapítása iránt a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi
szerv, valamint a terhelt vagy a tanú tartózkodási helyének
felderítése végett a rendőrség megkeresése,
a folyamatban lévő ügy megküldése határozathozatalra más
bíróságnak az egyesítés megfontolása érdekében a Be. 265. § (1)
bekezdése alapján,
a Be. 412. § (1) bekezdése alapján a perújítási eljárásban az
alapügy iratainak beszerzése iránti intézkedés,
a felülvizsgálati eljárásban az ügyész nyilatkozatának a
felülvizsgálati indítvány előterjesztője és a jogosult részére
észrevételezésre történő megküldése a Be. 422. § (4) bekezdése
alapján
a terhelt és védője részére a más által benyújtott felülvizsgálati
indítvány és az arra tett ügyészi észrevételezésre nyilatkozat
megküldése a Be. 422. § (4) bekezdése alapján,
a magánvádas eljárásban vagy pótmagánvád alapján folytatott
eljárásban hozott határozat ellen benyújtott felülvizsgálati
indítvány a magánvádlónak, illetőleg a pótmagánvádlónak
észrevételezésre történő megküldése a Be. 422. § (2) és (4)
bekezdése alapján,
a jogorvoslati eljárásban a terheltnek és a védőjének a
törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati indítvány
megküldése észrevételezésre a Be. 434. § (3) bekezdése szerint,
a Be. 528. § (2) bekezdése és a Be. 532. § (4) bekezdése alapján
az ügyész értesítése, ha az ügyész a tárgyalásnak a vádlott
távollétében való megtartását indítványozta, és a vádlott
tartózkodási helye a tárgyalás megkezdése előtt ismertté vált,
illetőleg a külföldön tartózkodó vádlott hazatért,
a Be. 529. § (2) bekezdése és a Be. 532. § (4) bekezdése alapján
az ügyész tájékoztatása, ha a vádlottal szemben az
elfogatóparancs kibocsátása nem vezetett eredményre,
a Be. 532. § (2) bekezdése alapján az ügyész felhívása, hogy
kíván-e indítványt tenni a tárgyalásnak a vádlott tartózkodási
helye a vádemelést követően ismeretlenné vált, illetőleg a vádlott
külföldre távozott, és távollétében tárgyalásnak helye lehet,
a Be. 532. § (2) bekezdése alapján az ügyész felhívása, hogy
kívánja-e indítványozni a tárgyalásnak a vádlott távollétében
történő folytatását, ha a bírósági eljárásban állapítják meg,
hogy a külföldön tartózkodó vádlott kiadatásának nincs helye,
illetőleg kiadatását megtagadták és a bíróság a büntetőeljárás
felajánlását nem tartja indokoltnak,
a végleges hatályú foglalkozástól és járművezetéstől eltiltás,
valamint a végleges hatályú kiutasítás alóli mentesítésre irányuló
eljárásban a Be. 565. § (2) és (4) bekezdése alapján az ügyész és
az idegenrendészeti hatóság nyilatkozatának beszerzése,
a pártfogó felügyelet utólagos elrendelésére irányuló eljárásban
a  Be. 567. § (2) bekezdése alapján az ügyész indítványának
beszerzése iránti intézkedés,
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a büntetett  előélethez  fűződő hátrányok alóli  utólagos  bírósági
mentesítésre  irányuló  eljárásban  a  Be.  577.  §  (3)  bekezdése
alapján az ügyész nyilatkozatának beszerzése,
a  szabadságvesztés  végrehajtásának  elhalasztására  irányuló
eljárásban a Büntetés- végrehajtás  Országos  Parancsnoksága
egészségügyi szolgálata vezetőjének – az elítélt egészségügyi
állapotának  büntetés-végrehajtás  keretei  között  való
kezelhetőségére vonatkozó  –  nyilatkozatának  beszerzése  iránti
intézkedés a Be. 591. § (4) bekezdése szerint,
a Be. 597. § (5) bekezdése alapján a kegyelmi eljárásban a
terheltnek a kegyelmi döntéshez szükséges személyes adatainak
beszerzése,
a kegyelmi döntéshez szükséges adatokat tartalmazó iratok és a
kegyelmi kérelem felterjesztése az igazságügyért felelős
miniszterhez a Be. 598. § (1) bekezdés b) pontja alapján,
a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a
bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002.
(IV. 9.) IM rendeletben meghatározott értesítőlapok kiállítása és
aláírása,
a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII.
törvény alapján a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes
nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló
20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben meghatározott, a bűnügyi
nyilvántartás részére történő bírósági adatközléshez szükséges
adatlapok kiállítása és aláírása,
a Be. 48.§ (1) bekezdése alapján védő kirendelése, és a kirendelt
védő személyéről  és  elérhetőségéről  a  terhelt,  továbbá a  fogva
tartást végrehajtó intézet értesítése,
a  Be.  48.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  védő  kirendelésének
visszavonása,
a  Be.  162.  §  (7)  bekezdése  alapján  az  elővezetési  költséget
megállapító végzés   meghozatala,
a Be. 268. § (1) és (2) bekezdése alapján intézkedés aziránt, hogy
a  bizonyítási  eszközök  a  tárgyaláson  rendelkezésre  álljanak,  e
körben megkeresés teljesítése,
adatszolgáltatás igénylése és adatok beszerzése iránti intézkedés,  
a  Be.  593.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  foglalási  jegyzőkönyv
megküldése iránt a  bírósági végrehajtó megkeresése,
a  Be.  74.  §  (3)  bekezdése  alapján  végzés  meghozatala  a
személyes  költségmentesség  engedélyezése  iránti  kérelem
tárgyában,
a bíró utasításának megfelelően a nem ügydöntő határozatok és
bírói intézkedések tervezetének elkészítése,
határozatok anonimizálása
körözési nyilvántartás internetes felületének kezelése

Stanek Eszter jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása,
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az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt részére a hivatalos iratok 
hirdetményi úton történő kézbesítése iránti intézkedés,
a Be. 70. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése alapján a
hivatalos iratot az érintett személy részére személyesen is
kézbesítheti, illetőleg az érintett személy a hivatalos iratot a
bírósági ügyintézőtől a bíróságon is átveheti,
a Be. 70/B. § alapján az eljárás során keletkezett iratról másolat
készítése és kiadása,
az állami és helyi önkormányzati szerv, hatóság, köztestület,
gazdálkodó szervezet, alapítvány, közalapítvány és társadalmi
szervezet megkeresése tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett a Be.
71. § (1) és (2) bekezdése alapján,
a bírósági ügyvitel szabályai szerint más bíróság, ügyész,
nyomozó hatóság és más hatóság számára iratok megküldése
a bírósági ügyvitel szabályai szerint más bíróság, ügyész,
nyomozó hatóság és más hatóság megkeresése az iratok
megküldése és a megküldött iratok visszaküldése iránt,
az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt vagy tanú tartózkodási
helyének felkutatása érdekében, a Be. 73. § alapján a terhelt vagy
a tanú lakóhelyének, illetőleg tartózkodási helyének a
megállapítása iránti intézkedés,
a lakóhely és a tartózkodási hely megállapítása iránt a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi
szerv, valamint a terhelt vagy a tanú tartózkodási helyének
felderítése végett a rendőrség megkeresése,
a folyamatban lévő ügy megküldése határozathozatalra más
bíróságnak az egyesítés megfontolása érdekében a Be. 265. § (1)
bekezdése alapján,
a Be. 412. § (1) bekezdése alapján a perújítási eljárásban az
alapügy iratainak beszerzése iránti intézkedés,
a felülvizsgálati eljárásban az ügyész nyilatkozatának a
felülvizsgálati indítvány előterjesztője és a jogosult részére
észrevételezésre történő megküldése a Be. 422. § (4) bekezdése
alapján
a terhelt és védője részére a más által benyújtott felülvizsgálati
indítvány és az arra tett ügyészi észrevételezésre nyilatkozat
megküldése a Be. 422. § (4) bekezdése alapján,
a magánvádas eljárásban vagy pótmagánvád alapján folytatott
eljárásban hozott határozat ellen benyújtott felülvizsgálati
indítvány a magánvádlónak, illetőleg a pótmagánvádlónak
észrevételezésre történő megküldése a Be. 422. § (2) és (4)
bekezdése alapján,
a jogorvoslati eljárásban a terheltnek és a védőjének a
törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati indítvány
megküldése észrevételezésre a Be. 434. § (3) bekezdése szerint,
a Be. 528. § (2) bekezdése és a Be. 532. § (4) bekezdése alapján
az ügyész értesítése, ha az ügyész a tárgyalásnak a vádlott
távollétében való megtartását indítványozta, és a vádlott
tartózkodási helye a tárgyalás megkezdése előtt ismertté vált,
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illetőleg a külföldön tartózkodó vádlott hazatért,
a Be. 529. § (2) bekezdése és a Be. 532. § (4) bekezdése alapján
az ügyész tájékoztatása, ha a vádlottal szemben az
elfogatóparancs kibocsátása nem vezetett eredményre,
a Be. 532. § (2) bekezdése alapján az ügyész felhívása, hogy
kíván-e indítványt tenni a tárgyalásnak a vádlott tartózkodási
helye a vádemelést követően ismeretlenné vált, illetőleg a vádlott
külföldre távozott, és távollétében tárgyalásnak helye lehet,
a Be. 532. § (2) bekezdése alapján az ügyész felhívása, hogy
kívánja-e indítványozni a tárgyalásnak a vádlott távollétében
történő folytatását, ha a bírósági eljárásban állapítják meg, hogy
a külföldön tartózkodó vádlott kiadatásának nincs helye, illetőleg
kiadatását megtagadták és a bíróság a büntetőeljárás
felajánlását nem tartja indokoltnak,
a végleges hatályú foglalkozástól és járművezetéstől eltiltás,
valamint a végleges hatályú kiutasítás alóli mentesítésre irányuló
eljárásban a Be. 565. § (2) és (4) bekezdése alapján az ügyész és
az idegenrendészeti hatóság nyilatkozatának beszerzése,
a pártfogó felügyelet utólagos elrendelésére irányuló eljárásban
a Be. 567. § (2) bekezdése alapján az ügyész indítványának
beszerzése iránti intézkedés,
a  büntetett  előélethez  fűződő hátrányok alóli  utólagos  bírósági
mentesítésre  irányuló  eljárásban  a  Be.  577.  §  (3)  bekezdése
alapján az ügyész nyilatkozatának beszerzése,
a  szabadságvesztés  végrehajtásának  elhalasztására  irányuló
eljárásban a Büntetés- végrehajtás  Országos  Parancsnoksága
egészségügyi szolgálata vezetőjének – az elítélt egészségügyi
állapotának  büntetés-végrehajtás  keretei  között  való
kezelhetőségére vonatkozó  –  nyilatkozatának  beszerzése  iránti
intézkedés a Be. 591. § (4) bekezdése szerint,
a Be. 597. § (5) bekezdése alapján a kegyelmi eljárásban a
terheltnek a kegyelmi döntéshez szükséges személyes adatainak
beszerzése,
a kegyelmi döntéshez szükséges adatokat tartalmazó iratok és a
kegyelmi kérelem felterjesztése az igazságügyért felelős
miniszterhez a Be. 598. § (1) bekezdés b) pontja alapján,
a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a
bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002.
(IV. 9.) IM rendeletben meghatározott értesítőlapok kiállítása és
aláírása,
a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII.
törvény alapján a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes
nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló
20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben meghatározott, a bűnügyi
nyilvántartás részére történő bírósági adatközléshez szükséges
adatlapok kiállítása és aláírása,
a Be. 48.§ (1) bekezdése alapján védő kirendelése, és a kirendelt
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védő személyéről  és  elérhetőségéről  a  terhelt,  továbbá a  fogva
tartást végrehajtó intézet értesítése,
a  Be.  48.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  védő  kirendelésének
visszavonása,
a  Be.  162.  §  (7)  bekezdése  alapján  az  elővezetési  költséget
megállapító végzés   meghozatala,
a Be. 268. § (1) és (2) bekezdése alapján intézkedés aziránt, hogy
a  bizonyítási  eszközök  a  tárgyaláson  rendelkezésre  álljanak,  e
körben megkeresés teljesítése,
adatszolgáltatás igénylése és adatok beszerzése iránti intézkedés,  
a  Be.  593.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  foglalási  jegyzőkönyv
megküldése iránt a  bírósági végrehajtó megkeresése,
a  Be.  74.  §  (3)  bekezdése  alapján  végzés  meghozatala  a
személyes  költségmentesség  engedélyezése  iránti  kérelem
tárgyában,
a bíró utasításának megfelelően a nem ügydöntő határozatok és
bírói intézkedések tervezetének elkészítése,
titkos ügykezelői feladatok ellátása

Szukits Zoltánné jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása,
az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt részére a hivatalos iratok 
hirdetményi úton történő kézbesítése iránti intézkedés,
a Be. 70. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése alapján a
hivatalos iratot az érintett személy részére személyesen is
kézbesítheti, illetőleg az érintett személy a hivatalos iratot a
bírósági ügyintézőtől a bíróságon is átveheti,
a Be. 70/B. § alapján az eljárás során keletkezett iratról másolat
készítése és kiadása,
az állami és helyi önkormányzati szerv, hatóság, köztestület,
gazdálkodó szervezet, alapítvány, közalapítvány és társadalmi
szervezet megkeresése tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása,  illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett a Be.
71.§ (1) és (2) bekezdése alapján,
a bírósági ügyvitel szabályai szerint más bíróság, ügyész,
nyomozó hatóság és más hatóság számára iratok megküldése
a bírósági ügyvitel szabályai szerint más bíróság, ügyész,
nyomozó hatóság és más hatóság megkeresése az iratok
megküldése és a megküldött iratok visszaküldése iránt,
-az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt vagy tanú tartózkodási
helyének felkutatása érdekében, a Be. 73. § alapján a terhelt vagy
a tanú lakóhelyének, illetőleg tartózkodási helyének a
megállapítása iránti intézkedés,
a lakóhely és a tartózkodási hely megállapítása iránt a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi
szerv, valamint a terhelt vagy a tanú tartózkodási helyének
felderítése végett a rendőrség megkeresése,
a folyamatban lévő ügy megküldése határozathozatalra más
bíróságnak az egyesítés megfontolása érdekében a Be. 265. § (1)
bekezdése alapján,
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a Be. 412. § (1) bekezdése alapján a perújítási eljárásban az
alapügy iratainak beszerzése iránti intézkedés,
a felülvizsgálati eljárásban az ügyész nyilatkozatának a
felülvizsgálati indítvány előterjesztője és a jogosult részére
észrevételezésre történő megküldése a Be. 422. § (4) bekezdése
alapján
a terhelt és védője részére a más által benyújtott felülvizsgálati
indítvány és az arra tett ügyészi észrevételezésre nyilatkozat
megküldése a Be. 422. § (4) bekezdése alapján,
a magánvádas eljárásban vagy pótmagánvád alapján folytatott
eljárásban hozott határozat ellen benyújtott felülvizsgálati
indítvány a magánvádlónak, illetőleg a pótmagánvádlónak
észrevételezésre történő megküldése a Be. 422. § (2) és (4)
bekezdése alapján,
a jogorvoslati eljárásban a terheltnek és a védőjének a
törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati indítvány
megküldése észrevételezésre a Be. 434. § (3) bekezdése szerint,
a Be. 528. § (2) bekezdése és a Be. 532. § (4) bekezdése alapján
az ügyész értesítése, ha az ügyész a tárgyalásnak a vádlott
távollétében való megtartását indítványozta, és a vádlott
tartózkodási helye a tárgyalás megkezdése előtt ismertté vált,
illetőleg a külföldön tartózkodó vádlott hazatért,
a Be. 529. § (2) bekezdése és a Be. 532. § (4) bekezdése alapján
az ügyész tájékoztatása, ha a vádlottal szemben az
elfogatóparancs kibocsátása nem vezetett eredményre,
a Be. 532. § (2) bekezdése alapján az ügyész felhívása, hogy
kíván-e indítványt tenni a tárgyalásnak a vádlott tartózkodási
helye a vádemelést követően ismeretlenné vált, illetőleg a vádlott
külföldre távozott, és távollétében tárgyalásnak helye lehet,
a Be. 532. § (2) bekezdése alapján az ügyész felhívása, hogy
kívánja-e indítványozni a tárgyalásnak a vádlott távollétében
történő folytatását, ha a bírósági eljárásban állapítják meg, hogy
a külföldön tartózkodó vádlott kiadatásának nincs helye,
illetőleg kiadatását megtagadták és a bíróság a büntetőeljárás
felajánlását nem tartja indokoltnak,
a végleges hatályú foglalkozástól és járművezetéstől eltiltás,
valamint a végleges hatályú kiutasítás alóli mentesítésre irányuló
eljárásban a Be. 565. § (2) és (4) bekezdése alapján az ügyész és
az idegenrendészeti hatóság nyilatkozatának beszerzése,
a pártfogó felügyelet utólagos elrendelésére irányuló eljárásban
a Be. 567. § (2) bekezdése alapján az ügyész indítványának
beszerzése iránti intézkedés,
a  büntetett  előélethez  fűződő hátrányok alóli  utólagos  bírósági
mentesítésre  irányuló  eljárásban  a  Be.  577.  §  (3)  bekezdése
alapján az ügyész nyilatkozatának beszerzése,
a  szabadságvesztés  végrehajtásának  elhalasztására  irányuló
eljárásban  a  Büntetés-végrehajtás  Országos  Parancsnoksága
egészségügyi  szolgálata  vezetőjének  –  az  elítélt  egészségügyi
állapotának  büntetés-végrehajtás  keretei  között  való
kezelhetőségére vonatkozó  –  nyilatkozatának  beszerzése  iránti
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intézkedés a Be. 591. § (4) bekezdése szerint,
a Be. 597. § (5) bekezdése alapján a kegyelmi eljárásban a
terheltnek a kegyelmi döntéshez szükséges személyes adatainak
beszerzése,
a kegyelmi döntéshez szükséges adatokat tartalmazó iratok és a
kegyelmi kérelem felterjesztése az igazságügyért felelős
miniszterhez a Be. 598. § (1) bekezdés b) pontja alapján,
a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a
bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002.
(IV. 9.) IM rendeletben meghatározott értesítőlapok kiállítása és
aláírása,
a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII.
törvény alapján a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes
nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló
20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben meghatározott, a bűnügyi
nyilvántartás részére történő bírósági adatközléshez szükséges
adatlapok kiállítása és aláírása,
a Be. 48.§ (1) bekezdése alapján védő kirendelése, és a kirendelt
védő személyéről  és  elérhetőségéről  a  terhelt,  továbbá a  fogva
tartást végrehajtó intézet értesítése,
a  Be.  48.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  védő  kirendelésének
visszavonása,
a  Be.  162.  §  (7)  bekezdése  alapján  az  elővezetési  költséget
megállapító végzés meghozatala,
a Be. 268. § (1) és (2) bekezdése alapján intézkedés aziránt, hogy
a  bizonyítási  eszközök  a  tárgyaláson  rendelkezésre  álljanak,  e
körben megkeresés teljesítése,
adatszolgáltatás igénylése és adatok beszerzése iránti intézkedés,  
a  Be.  593.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  foglalási  jegyzőkönyv
megküldése iránt a  bírósági végrehajtó megkeresése,
a  Be.  74.  §  (3)  bekezdése  alapján  végzés  meghozatala  a
személyes  költségmentesség  engedélyezése  iránti  kérelem
tárgyában,
a bíró utasításának megfelelően a nem ügydöntő határozatok és
bírói intézkedések tervezetének elkészítése,
titkos ügykezelői feladatok ellátása,
határozatok anonimizálása

Dömse Valéria azon  szabálysértési  ügyek  intézése,  amelyet  a  jogszabály  a
bírósági ügyintéző hatáskörébe utal

Dr. Tóbiás 
Bernadett

A polgári peres eljárások során hiánypótlásra felhívó,
a  polgári  perrendtartásról  szóló  1952.  évi  III.  törvény  (a
továbbiakban:  Pp.)  130.  §  (1)  bekezdés  h)-j)  pontja  alapján
elutasító, valamint a Pp. 394/I. § (1) bekezdés a) pontja alapján
elutasító,
a  polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény  (a
továbbiakban: Pp.) 176. § (1) bekezdés k) és l) pontja és 176. §
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(2)  bekezdése,  valamint  618.  §  (1)  bekezdése  alapján  a
keresetlevelet visszautasító, továbbá a Pp. 618. § (1) bekezdése
alapján  a  bírósági  meghagyással  szembeni  ellentmondást,  a
fellebbezést,  a  felülvizsgálati  kérelmet,  a  perújítási  kérelmet
visszautasító,
igazolási kérelmet a Pp.  106. § (2) – (3) 150. § (2) bekezdése
alapján elutasító, valamint az igazolási kérelemnek helyt adó,
idéző, valamint a kitűzött határnap előtt a tárgyalási határnapot
elhalasztó,
ügygondnokot kirendelő,
perköltség előlegezésére kötelező,
költségmentesség,  illetékfeljegyzési  jog  engedélyezése,  és
munkavállalói  költségkedvezmény  iránti  kérelem  elbírálására
vonatkozó, valamint költségmentesség,
költségmentesség,  költségfeljegyzési  jog  engedélyezése,  és
munkavállalói  költségkedvezmény  iránti  kérelem  elbírálására
vonatkozó,  valamint  költségmentesség,  költségfeljegyzési  jog
megvonásáról szóló,
illetékfeljegyzési jog megvonásáról szóló,
perköltségbiztosíték összegéről rendelkező,
az  ítélet  és  az  eljárást  befejező  végzés  kézbesítésének  esetét
kivéve,  a  kézbesítési  vélelem  megdöntése  iránti  kérelemnek
kifogásnak helyt adó, valamint  a kérelmet azt visszautasító vagy
elutasító,
tolmács kirendelésére  vonatkozó,  tolmácsdíjat  és  fordítási  díjat
megállapító,
az eljárás szünetelését megállapító,
az eljárás félbeszakadását a Pp. 111. § (2)-(4) 119. § (1) bekezdés
b)-e) pontja alapján megállapító,
a  bírósági  ügyintéző  által  meghozott  végzések  tekintetében
kijavító és kiegészítő,
a  bírósági  ügyintéző  által  meghozott,  a  Pp.  227.  § 357.  §  (2)
bekezdésében  meghatározott,  a  bíróságot  nem  kötő  végzések
megváltoztatására vonatkozó,
a Pp. 101. §-a 144. §-a alapján hirdetményi kézbesítést elrendelő,
a Pp. 104. §-a 147. §-a alapján határidőt meghosszabbító,
határozat jogerőre emelkedését megállapító,
a Pp. 359. § (1) bekezdése szerinti jogerőt tanúsító,
a  Pp.  257.  §  (1) 390.  §  (2) bekezdése  szerinti  fellebbezésre
vonatkozó észrevétel előterjesztésének lehetőségére felhívó,
a Pp.  264. §-a 399. § (1) bekezdése alapján perújítási  kérelmet
hivatalból elutasító visszautasító,
a Pp. 318. § 259. § (1) bekezdése szerinti permegszüntető eljárást
megszüntető,
a Pp.  321/A. § (3) 618. § (2)  bekezdése szerinti  permegszüntető
eljárást megszüntető végzést hozhat.
A peres eljárásban a fentiekben felsorolt végzések meghozatalán
felül a Pp. 3. § (6) 110. § (2) bekezdése alapján a beadványokat
kiadhatja a feleknek,
iratokat  szerezhet  be  más  bíróságtól,  ügyészségtől,  hatóságtól
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vagy  szervezettől,  illetve  küldhet  meg  más  bíróságnak,
ügyészségnek vagy hatóságnak,
állami és helyi  önkormányzati  szervet,  hatóságot,  köztestületet,
gazdálkodó szervezetet, 
alapítványt,  közalapítványt  és  civil  szervezetet  kereshet  meg
tájékoztatás  adása,  adatok  közlése,  átadása,  valamint
környezettanulmány készítése iránt,
külföldre történő kézbesítéshez szükséges intézkedéseket tehet,
megteheti a keresetlevél és az eljárást befejező érdemi határozat
kézbesítése  esetében  a  kézbesítési  vélelem fikció beállásakor
szükséges intézkedéseket,
az  eljárásban  részt  vett  személyek  meghallgatásán  kívül
megteheti  az  elveszett  (megsemmisült)  iratok  pótlása  iránti
intézkedéseket,
intézkedhet  a  félnek  a  jogerő  megállapításáról  való  értesítése
tárgyában,
intézkedhet  a  jogerős  határozaton  alapuló  szakértői  díj,
tolmácsdíj,  tanúdíj  és  ügygondnoki  díj  kiutalása,  valamint  az
elnöki letétekkel kapcsolatos megkeresések tárgyában,
az  iratokat  fellebbezés  folytán  felterjesztheti  a  másodfokú
bírósághoz,
az  iratokat  felülvizsgálati  kérelem  folytán  felterjesztheti  a
Kúriához, és értesítheti a jogerős határozatot hozó bíróságot az
eljárás  megindításáról  a  felülvizsgálati  kérelem  másolatának
megküldésével,
a  Pp.  87.  §  (2) 101.  §  (3) bekezdése alapján  értesítheti  a  jogi
segítségnyújtó szolgálatot,
az alkotmányjogi panaszt továbbíthatja az Alkotmánybírósághoz,
a  Pp.  258.  §  (1)  és  (2)  bekezdése  alapján  a  közjegyzői
iratanyagot,  illetve  a  keresetet  tartalmazó  iratot  a  közjegyzői
felhívás szerinti bíróságra megküldheti,
a  szülői  felügyelet  gyakorlásának  rendezése,  a  leszármazáson
alapuló  rokoni  kapcsolat  rendezése  iránt  indított,  valamint
rokontartással  kapcsolatos a  gyermek  tartása  iránt  indított
perekben, a szülői felügyelettel kapcsolatos perekben, valamint a
származási és a gondnoksági perekben elrendelheti az alperes, az
anya,  illetve  a  gyermek  felkutatását.  Ha  az  alperes,  az  anya,
illetve  a  gyermek  felkutatása  elrendelésének  oka  megszűnt,
jogosult  az  erről  szóló  végzést  meghozni,  és  annak
megküldésével  haladéktalanul  értesíteni  az  illetékes
rendőrkapitányságot.
Nemperes eljárásban - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik -
első fokon eljárhat, és az ügy érdemében végzés meghozatalára
jogosult  az  előzetes  jognyilatkozatok  nyilvántartásba  vételével
kapcsolatos eljárásban, a bírósági letéti eljárásban, az eltűntnek
nyilvánítási eljárásban, a bírósági peres és nemperes eljárásokra
adott  általános  meghatalmazásokkal  kapcsolatos  bírósági
nyilvántartási  eljárásban,  a  gondnokoltak  névjegyzékének
vezetésével  kapcsolatos  eljárásban,  a  választottbírósági
határozatok jegyzékének vezetésével kapcsolatos eljárásban.
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Nemperes eljárásban - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik -
első fokon eljárhat, de az ügy érdemében végzés meghozatalára
nem  jogosult  apaság  vélelmének  megdöntése  iránti  nemperes
eljárásban.
A holtnak  nyilvánítási  eljárásban,  a  holtnak  nyilvánító  végzés
módosítása  vagy  hatályon  kívül  helyezése  iránti  eljárásban,
továbbá  a  halál  tényének  megállapítására  irányuló  eljárásban
első  fokon  eljárhat  -  kivéve,  ha  bizonyítás  felvételére  vagy  az
érdekeltek  meghallgatására  kerül  sor  -,  de  az  ügy  érdemében
végzés meghozatalára nem jogosult.
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV.
törvényben  meghatározott  bírósági  adósságrendezési  eljárással
összefüggésben bírósági ügyintéző első fokon jogosult a bírósági
adósságrendezés iránti kérelem visszautasítására az Are. tv. 33. §
c) és d) pontja szerinti esetekben,
a bírósági adósságrendezési eljárás megszüntetésére az Are. tv.
83. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja, valamint f) és g) pontja
esetében,
a kifogás érdemi vizsgálat nélküli visszautasítására az Are. tv. 98.
§ (2) bekezdés a), b) és f) pontja szerinti esetekben.
Igazgatási feladatok
a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015.
(XI.  30.)  OBH  utasítás  által  a  járásbíróság  elnöke  számára
meghatározott,  elemző  és  ellenőrzési  munkát  előkészítő
tevékenység,
jegyzőkönyvbe foglalhatja az erre rendszeresített nyomtatványon
rögzítheti a  jogi  képviselő által  nem képviselt  félnek a polgári
eljárást  kezdeményező  keresetét vagy  kérelmét,  valamint
viszontkeresetét,  a  beszámítását  és  az  ellenkérelmet  tartalmazó
nyilatkozatát,  továbbá  jegyzőkönyvbe  foglalhatja  az  egyéb
polgári  eljárást  kezdeményező a  per  megindítását  megelőző
kérelmét,
ha  törvény  alapján  a  fél  a  folyamatban  lévő  polgári  peres  és
nemperes  eljárások  során  szóbeli  kérelmét  jegyzőkönyvbe
mondhatja, jogosult a jegyzőkönyvet felvenni.
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3. Melléklet: A kirendelt bírók által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 15. - 2018. december 31.

Tanácsszám Név Kirendelés a
járásbírósághoz

Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam

3.P. tanács Dr. Tóth András Mohácsi 
Járásbíróság

2017. 
december
16-tól

2020. 
december
15-ig

BAR listával kapcsolatos per
deviza alapú kölcsön, hitel, lízing
jogviszonyokkal kapcs. per, és az ezen
jogviszonyokkal összefüggő végrehajtás
megszüntetése/ korlátozása iránti per
egészségügyi intézményekkel szembeni 
kártérítési per
egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés
egyéb biztosítási jogviszonnyal 
kapcsolatos per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb vegyes kötelem
egyéb végrehajtási per
egyéb per
forint  alapú  kölcsön,  hitel,  lízingdíj
megfizetése
gazdasági  társaság  tagjának,
tulajdonosának mögöttes felelőssége
igényper
jogalap nélküli gazdagodás
KGFB-vel, CASCO biztosítással
kapcsolatos per
közérdekű adat kiadása
mezőgazdasági termékértékesítési
szerződéssel kapcsolatos per
parkolási pótdíj
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása
iránti per
számadásra kötelezés iránti per
szavatosság, jótállás, kötbér
szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 
szakvéleményére alapított per
testi épség, egészség megsértésével 
kapcsolatos igény
utazási szerződésből eredő per
vadkár
vállalkozási szerződés
végrehajtás megszüntetése, korlátozása
értékpapírból származó jogviszonnyal
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kapcsolatos per
szerződésszegéssel okozott kár
megtérítése
nemzetközi árufuvarozással vagy
szállítmányozással kapcsolatos per
tisztességtelen szerződési feltételek
megtámadása iránti per
a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (Ve.) alapján a
járásbíróság hatáskörébe tartozó
nemperes eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt 
alkalmazható távoltartásról
szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-
ában és a 13. §-ában meghatározott 
ügyek
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény III. fejezetében 
meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást
megelőzően

10.P. tanács Dr. Orbán 
Veronika

Szigetvári
Járásbíróság

2016. 
szeptem-
ber 1-től

2019. 
március 
31-ig

ajándék visszakövetelése
BAR listával kapcsolatos per
deviza alapú kölcsön, hitel, lízing
jogviszonyokkal kapcs. per, és az ezen
jogviszonyokkal összefüggő végrehajtás
megszüntetése/ korlátozása iránti per
egyéb per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb vegyes kötelem
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj
megfizetése 
gazdasági társaság tagjának mögöttes
felelőssége
jogalap nélküli gazdagodás
közüzemi, közszolgáltatási szerződésen
alapuló díjigény
mezőgazdasági termékértékesítési
szerződéssel kapcsolatos per
parkolási pótdíj
szabálytalan vételezés
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása
iránti per
számadásra kötelezés iránti per
szerződés hatálytalansága
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szerződés nem létezése, érvénytelensége
tartási, életjáradéki szerződéssel 
kapcsolatos per
utazási szerződésből eredő per
nemzetközi árufuvarozással vagy
szállítmányozással kapcsolatos per
tisztességtelen szerződési feltételek
megtámadása iránti per
a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (Ve.) alapján a
járásbíróság hatáskörébe 
tartozó nemperes eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt 
alkalmazható távoltartásról
szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §
ában és a 13. §-ában meghatározott 
ügyek
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény III. fejezetében 
meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást
megelőzően

12.P.tanács Dr. Szigeti István Mohácsi 
Járásbíróság

2018. 
január 
15-től

2019. 
március 
31-ig

BAR listával kapcsolatos per
deviza alapú kölcsön, hitel, lízing
jogviszonyokkal kapcs. per, és az ezen
jogviszonyokkal összefüggő végrehajtás
megszüntetése/ korlátozása iránti per
egyéb per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb vegyes kötelem
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj
megfizetése 
gazdasági társaság tagjának mögöttes
felelőssége
jogalap nélküli gazdagodás
közüzemi, közszolgáltatási szerződésen
alapuló díjigény
mezőgazdasági termékértékesítési
szerződéssel kapcsolatos per
parkolási pótdíj
szabálytalan vételezés
szavatosság, jótállás, kötbér
szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása
iránti per
számadásra kötelezés iránti per
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szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
tartási, életjáradéki szerződéssel 
kapcsolatos per
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 
szakvéleményére alapított per
utazási szerződésből eredő per
vállalkozási szerződés
értékpapírból származó jogviszonnyal
kapcsolatos per
nemzetközi árufuvarozással vagy
szállítmányozással kapcsolatos per
tisztességtelen szerződési feltételek
megtámadása iránti per
a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (Ve.) alapján a
járásbíróság hatáskörébe 
tartozó nemperes eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt 
alkalmazható távoltartásról
szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §
ában és a 13. §-ában meghatározott 
ügyek
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény III. fejezetében 
meghatározott ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást
megelőzően

19.P. Dr. Sámik Beáta Komlói 
Járás-
bíróság

2017. 
szeptem-
ber 25-től

2020. 
szeptem-
ber 24-ig

BAR listával kapcsolatos per
birtokvédelmi per
egyéb nem nevesített megállapítási per
egyéb per
egyéb vegyes kötelem
forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj
megfizetése 
gazdasági társaság tagjának mögöttes
felelőssége
gyermektartás meghatározása
gyermektartás megváltoztatása
jogalap nélküli gazdagodás
közüzemi, közszolgáltatási szerződésen
alapuló díjigény
mezőgazdasági termékértékesítési
szerződéssel kapcsolatos perek
parkolási pótdíj
szabálytalan vételezés



52

szállítási szerződés
számadás helyességének megállapítása
iránti per
számadásra kötelezés iránti per
szerződés hatálytalansága
szerződés nem létezése, érvénytelensége
törvényen alapuló egyéb tartási per
utazási szerződésből eredő per
nemzetközi árufuvarozással vagy
szállítmányozással kapcsolatos per
tisztességtelen szerződési feltételek
megtámadása iránti per
a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény (Ve.) alapján a
járásbíróság hatáskörébe 
tartozó nemperes eljárások
a hozzátartozók közötti erőszak miatt 
alkalmazható távoltartásról
szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-
ában és 13. §-ában meghatározott ügyek
kizárás iránti ügyek
a természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV.
törvény III. fejezetében meghatározott
ügyek
egyezségi kísérletre idézés
ideiglenes intézkedés a perindítást
megelőzően


