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1. Melléklet: A beosztott bírók által intézett ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2020. június 17. – 2020. december 31. 

 

Büntető ügyszak 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

 

Helyettes 

tanács 

1.B. 

1.Bk. 

 

Dr. Hajdu 

István 

járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek 

(B.) 

büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

11.B. 

11.Bk. 

3.B. 

3.Bk. 

Dr. Bohli 

Eszter 

járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek 

(B.) 

büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

15.B. 

15.Bk. 

4.B. 

4.Bk. 

Dr. Kovács 

János 

járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek 

(B.) 

büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

5.B. 

5.Bk. 

5.B. 

5.Bk. 

Dr. Kalmár 

Éva 

járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek 

(B.) 

büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

4.B. 

4.Bk. 

8.B. 

8.Bk. 

Dr. Princz 

László 

járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek 

(B.) 

büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

14.B. 

14.Bk. 

10.B. 

10.Bk. 

Dr. Palotai 

Gabriella 

járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek 

(B.) 

büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

11.B. 

11.Bk. 

11.B. 

11.Bk. 

Dr. Folbert 

Csaba 

járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek 

(B.) 

büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

10.B. 

10.Bk. 

12.B. 

12.Bk. 

Dr. 

Solymos 

Ildikó 

 

járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek 

(B.) 

büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

23.B. 

23.Bk. 

14.B. 

14.Bk. 

Dr. 

Makkai 

Zsolt 

járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek 

(B.) 

büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

8.B. 

8.Bk. 

15.B. 

15.Bk. 

Dr. Varga 

Andrea 

járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek 

(B.) 

büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

3.B. 

3.Bk. 
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23.B. 

23.Bk. 

Dr. Deák 

Péter 

járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek 

(B.) 

büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

12.B. 

12.Bk. 

A büntetőügyek szignálási körébe nem tartozó, járásbírósági büntető ügyeket tárgyaló 

bírák 

 

9.B.  

9.Bny. 

34.Pk. 

 

 

Dr. Diósdi 

Mária 

járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek 

(B.) 

bíróság elé állítások 

büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

nyomozási bírói ügyek (Bny.) 

megelőző távoltartással kapcsolatos ügyek 

2.B. 

2.Bny. 

18.Pk. 

2.B. 

2.Bny. 

18.Pk. 

Dr. Bakos  

Mariann 

járásbírósági hatáskörbe tartozó büntetőügyek 

(B.) 

bíróság elé állítások 

büntető nemperes ügyek (Bpk., Beü.) 

bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

nyomozási bírói ügyek (Bny.) 

megelőző távoltartással kapcsolatos ügyek 

9.B. 

9.Bny. 

34.Pk. 

 

Polgári Ügyszak 

2.P. 

2.Pk. 

Dr. Ölbei 

Anita 

a 4.1. sz. mellékletben felsorolt polgári peres 

ügyek 

 

a 4.2. sz. mellékletben felsorolt ügyek közül a 3., 

9., 11., 13., 20., 21., 22. ügyek 

14.P. 

14.Pk. 

3.P. Dr. Tóth 

András 

a 4.1. sz. mellékletben felsorolt polgári peres 

ügyek 

7.P. 

4.P. Dr. Hánzli 

János 

a 4.1. sz. mellékletben felsorolt polgári peres 

ügyek 

3.P. 

6.P. 

6.Pk. 

Dr. 

Balajthy 

Dóra 

a 4.1. sz. mellékletben felsorolt polgári peres 

ügyek 

 

a 4.2. sz. mellékletben felsorolt ügyek közül a 3., 

9., 11., 13., 20., 21., 22. ügyek 

16.P. 

16.Pk. 

7.P. 

7.Pk. 

Dr. 

Schwalm 

Andrea 

a 4.1. sz. mellékletben felsorolt polgári peres 

ügyek 

 

a 4.2. sz. mellékletben felsorolt ügyek közül a 3., 

9., 11., 13., 20., 21., 22. ügyek 

3.P. 

3.Pk. 

8.P. 

8.Pk. 

Dr. Somlai 

Ferenc 

a 4.1. sz. mellékletben felsorolt polgári peres 

ügyek 

 

a 4.2. sz. mellékletben felsorolt ügyek közül a 3., 

9., 11., 13., 20., 21., 22. ügyek 

19.P. 

19.Pk. 
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11.P. 

11.Pk. 

Dr. Farkas 

Helga 

Eszter 

a 4.1. sz. mellékletben felsorolt polgári peres 

ügyek  

 

a 4.2. sz. mellékletben felsorolt ügyek közül a 3., 

9., 11., 13., 20., 21., 22. ügyek 

15.P. 

15.Pk. 

13.P. 

13.Pk. 

Dr. Egry 

Tibor 

a 4.1. sz. mellékletben felsorolt polgári peres 

ügyek 

 

a 4.2. sz. mellékletben felsorolt ügyek közül a 3., 

9., 11., 13., 20., 21., 22. ügyek 

17.P. 

17.Pk. 

14.P. 

14.Pk. 

Dr. 

Nagybalyi-

Szántó 

István 

a 4.1. sz. mellékletben felsorolt polgári peres 

ügyek 

 

a 4.2. sz. mellékletben felsorolt ügyek közül a 3., 

9., 11., 13., 20., 21., 22. ügyek 

2.P. 

2.Pk. 

15.P. 

15.Pk. 

Dr. 

Altmayer 

Alexandra 

a 4.1. sz. mellékletben felsorolt polgári peres 

ügyek 

 

a 4.2. sz. mellékletben felsorolt ügyek közül a 3., 

9., 11., 13., 20., 21., 22. ügyek 

 

11.P. 

11.Pk. 

16.P. 

16.Pk. 

Dr. 

Váradiné 

dr. Polányi 

Ágnes 

a 4.1. sz. mellékletben felsorolt polgári peres 

ügyek 

 

a 4.2. sz. mellékletben felsorolt ügyek közül a 3., 

9., 11., 13., 20., 21., 22. ügyek 

18.P. 

18.Pk. 

17.P. 

17.Pk. 

Dr. 

Krastenics 

Ildikó 

a 4.1. sz. mellékletben felsorolt polgári peres 

ügyek 

 

a 4.2. sz. mellékletben felsorolt ügyek közül a 3., 

9., 11., 13., 20., 21., 22. ügyek 

 

13.P. 

13.Pk. 

22.P. 

22.Pk. 

Dr. 

Gyermán-

Kőszegi 

Zsuzsanna 

Karolina 

a 4.1. sz. mellékletben felsorolt polgári peres 

ügyek 

 

a 4.2. sz. mellékletben felsorolt ügyek közül a 3., 

9., 11., 13., 20., 21., 22. ügyek 

10.P. 

10.Pk. 
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2. Melléklet: A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2020. június 17. - 2020. december 31. 

 

Tanácsszám 

 

Név Intézett ügycsoport 

 

Helyettes tanács 

18.B., 

29.Pk. 

 

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 

24.B. 

30.Pk. 

 

22.B. 

27.Pk. 

 

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 

18.B. 

29.Pk. 

24.B. 

30.Pk. 

 

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 

22.B. 

27.Pk. 

20. Vh. 

20.Pk. 

Dr. Nagy 

Piroska 

végrehajtási ügyek 

pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének 

elrendelése és felülvizsgálata, 

32.Vh. 

32.Pk. 

21. Vh. 

21.Pk. 

 

Dr. Tamacz 

Anita 

végrehajtási ügyek 

pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének 

elrendelése és felülvizsgálata, 

25.Vh. 

25.Pk. 

23.Vh. 

23.Pk. 

Nemesné 

dr. Gátos 

Írisz 

végrehajtási ügyek 

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

 

Dr. Horn 

Ildikó 

kapcsolattartásra vonatkozó határozat 

végrehajtása iránti eljárás, bírósági letét, 

holtnak nyilvánítási eljárás, személyes 

meghallgatás (megkeresett bíróságként és 

egyéb), előzetes bizonyítás, 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.) 16. § (3) bekezdése által meghatározott 

ügyek 

26.Pk. 

25.Vh.  

25.Pk. 

Dr. Hetesi 

Márta 

végrehajtási ügyek 

pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének 

elrendelése és felülvizsgála 

21.Vh. 

21.Pk. 

26.Pk. 

 

Dr. 

Marosán 

Melinda 

kapcsolattartásra vonatkozó határozat 

végrehajtása iránti eljárás, bírósági letét, 

holtnak nyilvánítási eljárás, személyes 

meghallgatás (megkeresett bíróságként és 

egyéb), előzetes bizonyítás, 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.) 16. § (3) bekezdése által meghatározott 

ügyek 

31.Pk. 

24.Pk. 

31.Pk. Dr. Baán 

Eszter 

Fruzsina 

kapcsolattartásra vonatkozó határozat 

végrehajtása iránti eljárás, bírósági letét, 

holtnak nyilvánítási eljárás, személyes 

meghallgatás (megkeresett bíróságként és 

egyéb), előzetes bizonyítás, természetes 

személyek bírósági adósságrendezésével 

24.Pk. 
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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 

32.Vh. 

32.Pk. 

 

Császárné 

dr. Mucsi 

Brigitta 

végrehajtási ügyek 

pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének 

elrendelése és felülvizsgálata 

20.Vh. 

20.Pk. 

33.Vh. 

33.Pk. 

33.Vh. 

33.Pk. 

Dr. 

Radochay 

Nóra 

végrehajtási ügyek 

pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének 

elrendelése és felülvizsgálata 

31.Vh. 

31.Pk. 

20.Vh. 

20.Pk. 

 Feketéné 

Balogh 

Brigitta 

büntető ügyszakban jegyzőkönyvvezetői 

feladatok ellátása, 

titkos ügykezelői feladatok ellátása, 

a bíróságok igazgatásáról rendelkező 

szabályzatban meghatározott, elemző munkát 

előkészítő tevékenység, 

 

 Schmidtné 

Hollósi 

Krisztina 

büntető ügyszakban jegyzőkönyvvezetői 

feladatok ellátása, 

határozatok anonimizálása, 

körözési nyilvántartás internetes felületének 

kezelése 

 

 Stanek 

Eszter 

jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása, 

titkos ügykezelői feladatok ellátása 

 

 Szukits 

Zoltánné 

büntető ügyszakban jegyzőkönyvvezetői 

feladatok ellátása, 

titkos ügykezelői feladatok ellátása, 

határozatok anonimizálása 

 

 Dömse 

Valéria 

azon szabálysértési ügyek intézése, amelyet a 

jogszabály a bírósági ügyintéző hatáskörébe 

utal 

 

 Dr. Tóbiás 

Bernadett 

azon polgári peres ügyek intézése, amelyet a 

jogszabály a bírósági ügyintéző hatáskörébe 

utal 

 

 Lakatosné 

Pap Tünde 

azon polgári peren kívüli ügyek intézése, 

amelyet a jogszabály a bírósági ügyintéző 

hatáskörébe utal 
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határozatok anonimizálása 
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3. Melléklet: A kirendelt bírók által intézett ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2020. június 17. - 2020. december 31. 

 

Tanácsszám Név Kirendelés a 

járásbírósághoz 

 

Intézett ügycsoport Helyettes 

tanács 

Honnan Időtartam 

1.P. tanács Dr. Bence 

Krisztina 

Pécsi 

Törvény-

szék 

2020. 

január 1-től 

 

2020. 

augusztus 

31-ig  

a 4.1. sz. 

mellékletben 

felsorolt polgári 

peres ügyek  

 

3.P. 

10.P. 

10.Pk. 

Dr. Orbán 

Veronika 

Szigetvári 

Járásbíróság 

2019. 

április 1-től 

 

2021. 

március 31-

ig 

a 4.1. sz. 

mellékletben 

felsorolt polgári 

peres ügyek 

 

a 4.2. sz. 

mellékletben 

felsorolt ügyek 

közül a 3., 9., 11., 

13., 20., 21., 22. 

ügyek 

22.P. 

22.Pk. 

19.P. 

19.Pk. 

Dr. Sámik Beáta 

Andrea 

Komlói 

Járás-

bíróság 

2017. 

szeptember 

25-től 

 

2020. 

szeptember 

24-ig 

a 4.1. sz. 

mellékletben 

felsorolt polgári 

peres ügyek  

 

a 4.2. sz. 

mellékletben 

felsorolt ügyek 

közül a 3., 9., 11., 

13., 20., 21., 22. 

ügyek 

8.P. 

8.Pk. 
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4.1. Melléklet: Polgári peres ügycsoportok 

 

1. Ajándék visszakövetelése 

2. Apaság megállapítása iránti per 

3. Ági öröklés 

4. BAR listával kapcsolatos per 

5. Bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása 

6. Birtokvédelmi per 

7. Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per 

8. Egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per 

9. Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

10. Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

11. Egyéb dologi jogi per 

12. Egyéb házassági per 

13. Egyéb nem nevesített megállapítási per 

14. Egyéb öröklési per 

15. Egyéb per 

16. Egyéb vegyes kötelem 

17. Egyéb végrehajtási per 

18. Élettársak lakáshasználatának rendezése 

19. Élettársak vagyonjogi igénye 

20. Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

21. Gazd. társ. tagjának, tulajdonosának mögöttes felelőssége 

22. 
Gondnokság alá helyezésről szóló határozat felülvizsgálata iránt gyámhivatal által 

indított per 

23. Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos per 

24. Gyermek elhelyezése harmadik személynél 

25. Gyermek kiadása iránti per 

26. Gyermektartás meghatározása 

27. Gyermektartás megváltoztatása 

28. Hagyatéki hitelezői igény 

29. Használat rendezése 

30. Házasság felbontása közös megegyezés nélkül 

31. Házasság felbontása közös megegyezéssel 

32. Házassági vagyonjogi per 

33. Igényper 

34. Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása 

35. Jogalap nélküli gazdagodás 
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36. Jognyilatkozat pótlása 

37. Kapcsolattartás szabályozása, és szülői felügyeleti joggal kapcsolatos per 

38. Kártalanítás a Be. alapján 

39. KBFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

40. Kötelesrész 

41. Közérdekű adat kiadása 

42. Közös költség megfizetése 

43. Közös tulajdon megszüntetése 

44. Közüzemi, közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény 

45. Lakásügyi per 

46. Magyar Állam elleni öröklési per 

47. Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos per 

48. Örökbefogadással kapcsolatos per 

49. Öröklési szerződéssel kapcsolatos per 

50. Parkolási pótdíj 

51. Szabálytalan vételezés 

52. Szavatosság, jótállás, kötbér 

53. Szállítási szerződés 

54. Számadás helyességének megállapítása iránti per 

55. Számadásra kötelezés iránti per 

56. Származás megállapítása iránti egyéb per 

57. Szerződés hatálytalansága 

58. Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

59. Szolgalmi joggal kapcsolatos per 

60. Szomszédjogi per 

61. Szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása 

62. Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése 

63. Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per 

64. Társasházi alapító okirat létrehozása, módosítása 

65. Társasházi kgy. hat. érvénytelenségének megállapítása 

66. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per 

67. Testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 

68. Törvényen alapuló egyéb tartási per 

69. Tulajdonjog megállapítása 

70. Tulajdonjog megállapítása öröklésjogi alapon 

71. Utazási szerződésből eredő per 

72. Vadkár 
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73. Vállalkozási szerződés 

74. Végrehajtás megszüntetése, korlátozása 

75. Végrendelet érvénytelensége 

76. Szerződésszegéssel okozott kár megtérítése 

77. Értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos per 

78. Nemzetközi árufuvarozással vagy szállítmányozással kapcsolatos per 

79. Tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti per 
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4.2. Melléklet: Polgári nemperes ügycsoportok 

 

1. Apaság vélelmének megdöntése iránti nemperes ügy 

2. Egyéb polgári/gazdasági nemperes ügy 

3. Egyezségi kísérletre idézés 

4. Előzetes bizonyítás 

5. Előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzés iránti eljárás 

6. Eltűntnek nyilvánítás 

7. Halál tényének megállapítása 

8. Holtnak nyilvánítás 

9. Ideiglenes megelőző távoltartó határozat bírósági felülvizsgálata 

10. Jogvita a szülői felügyeleti jog körében 

11. Kizárás 

12. Letéti ügy 

13. Megelőző távoltartás 

14. Megkeresés 

15. Nevelési felügyelet fenntartása vagy megszüntetése 

16. Pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése elrendelése/fenntartása 

17. Pü. Békéltető Testület hat. megvált. (fogyasztói) 

18. Pü. Békéltető Testület hat. megvált. (pénzügyi intézményi) 

19. Személyes meghallgatás 

20. Választási ügy 

21. Ideiglenes intézkedés a perindítást megelőzően 

22. 
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény III. fejezetében 

meghatározott ügyek 

 

 

 


