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Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium ügyelosztási rendje
2017. április l. napjától

l. Alapadatok

l, l. A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában az ügyelosztási rendet dr. Fazekas Sándor, a
Törvényszék elnöke határozza meg.

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

a,) az minden bíróra, titkárra és ügyintézőre kiterjed a peres és nemperes ügyszakban (a teljesség
elve)
b.) az általános módon kerül megalkotásra úgy, hogy abból meghatározható, hogy az érkező ügyet
melyik bírónak, bírói tanácsnak, bírósági titkámak, bírósági ügyintézőnek kell intéznie (az
absztraktság elve)
c.) a kiosztás szempontjait naptári éven belül kizárólag előre meghatározott eljárási rend alapján
lehet csak megváltoztatni (az állandóság és évenkéntiség elve)
d.) legalább évenként meg kell megvizsgálni a kiosztásnak a bírák, titkárok, ügyintézők közötti
munkateher jelentős eltérését eredményező hatását (a munkateher kiegyenlítésének elve), továbbá az
ügyelosztási rend módosításának feltételeit,
e.) a korábban kiosztott ügy átosztásakor is az ügyelosztási rend alapelveinek megfelelően kell
eljárni (az alkalmazandó szabályok azonosságának elve)
f.) az ügyelosztás módszere előre meghatározott elvek mentén, kiszámítható és átlátható úgy, hogy
abban a szubjektív döntések egyáltalán nem játszanak szerepet (az ügyelosztási technikák
variálhatóságának elve)

1.3. A Gazdasági Kollégium ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban: Bszi.) 9. II (I) bekezdése alapján - figyelemmel a bíróságok
igazgatásáról rendelkező 6/2015. (X1.30.) OBH utasítás (a továbbiakban: lsz.) 115. II (I)
bekezdésében meghatározott elvekre - a Bírói Tanács és a kollégiumok véleményének ismeretében,
mint a Fővárosi Törvényszék elnöke, az alábbiak szerint határozom meg:

2. Jogszabályi háttér

2.1. A Bszi. 8. II (I) bekezdése értelmében senki sem vonható el törvényes bírájátóL

2.2. A Bszi. 8. II (2) bekezdése értelmében a törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási rend
alapján kijelölt bíró.
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2.3. Az ügyelosztási rend tartalma:
2.3.1. Tanácsszám -lásd a ( 1., l-I., l-II., l-III., 2., 3., 4., 4-I., 4-II. 4-III., 4-lY., 4-Y. számú)

mellékletben

2.3.2. Tanácsok összetétele -lásd a (1., l-I., l-II., l-III., 2., 3., 4., 4-I., 4-II. 4-III., 4-lY., 4-Y.
számú) mellékletben

2.3.3. Tanácsok, bírák, titkárok és vezetők által intézett ügycsoportok -lásd a (1., l-I., I-II.,
l-III., 2.,3.,4., 4-II. 4-III., 4-lY., számú) mellékletben

2.3.4. Eljárás akadályoztatás esetén:
2.3.4.1. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a
továbbiakban: Büsz.) 32. S (1) bekezdése értelmében az ügykiosztásra jogosult bírósági
vezető az ügy intézésével másik tanácsot (bírót) jelöl ki a kizárás, a bíró szolgálati
viszonyának megszűnése, a tartós távolléte, az ügy jellegére is figyelemmel távolléte, az
egyenletes munkateher biztosítása vagy az ügyhátralék feldolgozása esetén. (Lásd 5.8. - az
átosztás rendje)

2.3.4.2. Ha a bíró vagy a bírósági titkár a tárgyalási napján előre nem látható okból nem
jelenik meg a szolgálatí helyén, sor kerülhet a kitűzött tárgyalás (meghallgatás) más
időpontra történő hivatalbóli elhalasztására, melyre tárgyalás esetén másik bíró,
meghallgatás esetén másik bírósági titkár jogosult.

2.3.4.3. A tárgyalás elmaradásáról az elérhető ügyfeleket, képviselőket az erről való
tudomásszerzést követően azonnal, lehetőség szerint olyan időben kell tájékoztatni, hogy
számukra a szükségtelen megjelenés elkerülhető legyen. A tárgyalás elmaradásáról
tájékoztatást rövid úton, távbeszélőn igazságügyi alkalmazott (bírósági titkár, fogalmazó,
bírósági ügyintéző, tisztviselő, írnok) is adhat.

2.3.4.4. A másodfokú ügyszakban a tanács valamely tagjának akadályoztatása esetén a tanács
az ügyeleti rend szerint beosztott bíróval egészül ki.

2.3.5. Ügyelosztásra jogosult bírósági vezető
Az az igazgatási vezető, aki az előre meghatározott módszerek szerint az ügyek kiosztását végzi.
Ezen személyek meghatározását lásd. az 5.1. pontban.

2.3.6. Ügyelosztás módja
Az ügyelosztás a bírósági vezetők, a tanácsok, az egyesbírák és bírósági titkárok vonatkozásában a
Büsz. 31. s-a és az Isz. 116. S (1) bekezdése alapján, az 5. pontban meghatározott módszerek szerint
történik.

2.3.7. KiemeIt jelentőségű ügyekben történő eljárás
A kollégiumban a kiemeIt ügyekben eljáró bírákat a (1. számú) melléklet tartalmazza.

3. Alapfogalmak

A Fővárosi Törvényszéken négy kollégium működik:
- Büntető Kollégium
- Polgári Kollégium
- Gazdasági Kollégium
- Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium



Az egyes kollégiwnok az ügyek tárgya alapján különböző ügyszakokba sorolható ügyeket intéznek.
Ennek megfelelően az alábbi ügyszakok különíthetők el:
- büntető
- polgári
- gazdasági
- közigazgatási
- munkaügyi

A Gazdasági Kollégium a peres és felszámolási ügyszakba tartozó peres és nemperes ügyeket
intézi.

3.2. A. Büsz. 2. S 18. pontja értelmében ügycsoport: a bírósági ügyek tárgyuk, valamint az
alkalmazandó anyagi és eljárási szabályok azonossága, különbözősége vagy specialítása szerinti
csoportosítása.

A Gazdasági Kollégiumban az alábbi ügycsoportok vannak:
polgári ügyszakban

I. első fokú polgári peres ügy,
2. fellebbezett polgári peres ügy,
3. polgári nemperes ügy,
4. bírósági közvetítői ügy (mediáció)
5. fellebbezett polgári nemperes ügy,
6. bíróság kijelölése,
7. felülvizsgálati ügy,
8. egyéb (vegyes) ügy,
9. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt;

3.3. Az lsz. 114. S (I) bekezdése értelmében az ügybeosztás annak meghatározása, hogy a bírák, a
bírósági titkárok, a bírósági ügyintézők mely ügyekben járhatnak el.
A Gazdasági Kollégiumban az első fokon működő bírák, titkárok és ügyintézők eljárhatnak az első
fokú polgári peres ügyekben, polgári nemperes ügyekben, felterjesztett kifogás az eljárás
elhúzódása miatti ügycsoportba tartozó ügyekben. A másodfokon működő bírák, titkárok és
ügyintézők eljárhatnak a fellebbezett polgári peres ügyekben, fellebbezett polgári nemperes
ügycsoportba tartozó ügyekben.

3.4. Az Isz. 114. S (I) bekezdése értelmében az ügykiosztás annak meghatározása, hogy az ügyek
kiosztására a tanácsokibírák, a bírósági titkárok és birósági ügyintézők által az ügybeosztás szerint
intézett ügycsoportokon belül mílyen szabályok szem előtt tartásával kerül sor. (A részletes
szabályokat lásd az 5. pontban.)

3.5. A helyettesítés a fellebbviteli tanácsok vonatkozásában a tanács valamely tagjának
akadályoztatása esetén követendő eljárás -lásd 2.3 .4.4. pont.

3.6. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXXII. törvény (a továbbiakban Bjt.)
31. S (2) bekezdése értelmében a kirendelés a bírónak a bíróságok közötti ügyteher egyenletes
elosztásának biztosítása vagy a szakmai fejlődésének elősegítése érdekében más szolgálati helyre
történő kirendelése.



4. A Gazdasági Kollégium bírái, tanácsai és igazságügyi alkalmazottai a polgári perrendtartártásról
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban Pp.) / és a külön törvényekben meghatározott, a
Fővárosi Törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozó, a 3.2. pontban megjelölt
ügycsoportokba sorolt gazdasági ügyekben járnak el.

A Polgári Kollégium és a Gazdasági Kollégium közötti ügymegosztás:

Az ítélkezés szakmai színvonalának megfelelő biztosítása, az ügyek tárgyára tekintettel indokolt
ésszerű munkamegosztás kialakítása érdekében, az időközbeni jogszabályváltozásokra, valamint
2009. június I. napjától hatályosan a két kollégium közti megállapodásra figyelemmel az alábbiak
szerint történik az ügyek intézése:
A Pp. 23. g (I) bekezdés a) pontja tekintetében az ügy a Polgári Kollégium feladatkörébe tartozik,
ha a felek vagy az egyik fél nem gazdálkodó szervezet. Ha a felek gazdálkodó szervezetek, akkor a
Gazdasági Kollégium jár el fuggetlenül attól, hogy a perben természetes személy beavatkozóként
belép. A kollégiumok közötti munkamegosztás szempontjából a hazai joga szerint cégnek minősülő
külföldi fél is gazdálkodó szervezetnek tekintendő.

A Polgári Kollégium feladatkörébe tartoznak - fuggetlenül a peres felek személyétől - az alábbi
pertípusok:

a) a Pp. 23. g (I) bekezdés b) pontja alá tartozó perek (közigazgatási jogkörben okozott kár
megtérítése iránti perek)

b) a Pp. 23. g (I) bekezdés c) pontja alá tartozó perek (szerzői jogi, iparjogvédelmi perek, stb.)
Szerzői jogi pernek a szerzői jog védelme alatt álló alkotás keletkezésével, hasznosításával
és védelmével kapcsolatos olyan jogviszonyból eredő perek minősülnek, amelyek elbírálása
a szerzői jogi törvény rendelkezésein alapul.

c) a Pp. 23. g (I) bekezdés f) pontja alá tartozó perek (törvényességi felügyeletet gyakorló
szerv által társadalmi szerv ellen indított perek, stb.)

d) a Pp. 23. g (I) bekezdés g) pontja alá tartozó perek (személyiségi jogi perek)
e) a Pp. 23. g (I) bekezdés j) pontja alá tartozó perek (sajtó-helyreigazítási perek)
f) a Pp. 23. g (I) bekezdés m) pontja alá tartozó perek (bíróság ellen indított kártérítési perek)
g) a gazdálkodó szervezetek közötti végrehajtási ügyek

A Gazdasági Kollégium feladatkörébe tartoznak a peres felek személyétől fuggetlenül az alábbi
pertípusok:

l. a Pp. 23. g (I) bekezdés d) pontja alá tartozó perek (nemzetközi árufuvarozási perek)
2. a Pp. 23. g (I) bekezdés e) pontja alá tartozó perek (cégperek) ideértve a cégbejegyzés
alapjául szolgáló okirat hatálytalansága iránti pereket is
3. a Pp. 23. g (I) bekezdés h) pontja alá tartozó valamennyi per (értékpapír jogviszonyból
származó perek)
4. a Pp. 23. g (I) bekezdés n) pontja alá tartozó perek (egészségügyi szolgáltatókkal kötött
finanszírozási szerződésből eredő perek)
5. a Pp. 23. g (I) bekezdés k) pontja alá tartozó perek
6. a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi Lvn.
törvény alapján indított perek - beleértve az 1996. évi LVII. törvény 2-7. g-aiban foglalt
rendelkezések megsértése miatt az e tv. 86. g (I) bekezdés szerint a megyei bíróság előtt
indítandó pereket
7. a Cstv. 33/A. g-a (a vezető tisztségviselő helytállási kötelezettsége a hitelezőkkel szemben
a jogszerűtlen gazdálkodásért), a Cstv. 13. g (3) bekezdés e) pontja, és a Cstv. 40. g-a
(szerződés megtámadása), a Cstv. 49. g (5) bekezdése (az értékesítés eredményeként
megkötött adásvételi szerződés megtámadása), valamint a Ctv. 118/A-C. g-a [a cég ki



nem elégített tartozásaiért a tag (részvényes), illetve vezető tisztségviselő korlátlan
felelősségének megállapítása] alapján indított perek

Ha a per keresethalmazat folytán az ügyelosztási rend alapján tartozhatna akár a Polgári, akár a
Gazdasági Kollégium feladatkörébe, a per elbírálása azon kollégium ügykörébe tartozik, amelynél a
keresetlevelet benyújtották.

A Pp. 23. S (I) bekezdés I) pontja alá tartozó perek a felek személyétől függően tartoznak a Polgári
vagy a Gazdasági Kollégium feladatkörébe.

A választottbírósági határozat megtámadásával kapcsolatos perek és nemperes ügyek a Gazdasági
Kollégium feladatkörébe tartoznak.

Eljárási kérdések. ügyrend;

Azt, hogy mely kollégium ügykörébe tartozik az adott ügy, legkésőbb az első tárgyalás kitűzéséíg
meg kell állapítani, ezt követő időpontban az ügyelosztási rendre hivatkozással az irat a másik
kollégiumnak nem küldhető meg.

Ha egyértelműen eldönthető, hogy az ügy a másik kollégium feladatkörébe tartozik, akkor az eljáró
bíró az iratokat a másik kollégium kezelőirodájához közvetlenül megküldheti, azonban az átiratról a
felek nem értesíthetők.

Az eljáró bíró vitás esetben köteles előzetesen a saját kollégiumvezetőjével egyeztetni, majd a
kollégiumok vezetői közötti rövid úton történt egyeztetés eredménye ismeretében tárgyalja az ügyet,
vagy az iratokat elnöki számra iktatás nélkül küldi meg a másik kollégium kezelőirodája részére.

Az ügyrendi szabályok az aláírás napján, míg az ügyelosztásra vonatkozó szabályok a 2017. január
I. napját követően benyújtott keresetlevelek vonatkozásában lépnek hatályba.

S. A Gazdaságí Kollégium ügykíosztása

5.l.Az ügykiosztásra jogosultak első fokú peres ügyekben: a kollégiumvezető, akadályoztatása
esetén a kollégiumvezető-helyettes, az ő akadályoztatása esetén a csoportvezető-helyettes, az ő
akadályoztatása esetén a csoportvezető.

Az ügykiosztásra jogosultak felszámolási ügyekben: a kollégiumvezető, akadályoztatása esetén a
csoportvezető, akadályoztatása esetén a csoportvezető-helyettes; a csődügyek szignálást a
kollégiumvezető végzi, akadályoztatása esetén a csoportvezető, akadályoztatása esetén a
csoportvezető-helyettes jár el.

Az ügykiosztásra jogosultak másodfokú ügyekben: kollégiumvezető, az ő akadályoztatása esetén a
koIIégiumvezető- helyettes

Cégügyszakban a kollégiumvezető-helyettes, akadályoztatása esetné a csoportvezetők.
A Civil csoportban a csoportvezető bíró végzi az ügykiosztást.

5.2. A Büsz. 30. s-a értelmében a kezdő iratot és a kezdőiratként kezelendő iratot az esetleges
előzményi iratokkal felszerelve a lajstromba történő bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést
követő munkanapon kell bemutatni az ügykiosztásra jogosult vezetőnek.



5.3. Az ügykiosztás általánosan alkalmazott módszerei az alábbiak:
a) a páros, páratlan számok,
b) a meghatározott számcsoportok,
c) az alperes (kötelezett), illetve a vádlott (eljárás alá vont személy) nevének kezdőbetűje,
d) a bíróság illetékességi területének felosztása a bírák, bírósági titkárok között (városok, kerületek,
egyéb települések szerint),
e) egyhetes, kéthetes vagy havonkéntí megosztás ban valamennyi érkezett ügy egy tanácsra (bíróra,
bírósági titkárra) történő kiosztása,
f) az ügyszakonkénti, ügycsoportonkénti, ügy tárgya szerinti szakosodás,
g) az ügyek súlyozásának figyelembevétele,
h) a bírói, bírósági títkári, bírósági ügyintézői gyakorlat időtartama,
i) az érkezési sorrend,
j) számítógépes program segítségével történő automatikus ügyelosztás,
k) az arányos munkateher-megosztás figyelembevétele,
I) több ügyelosztási módszer együttesen.

5.4. Az ügyelosztás az ügyszakonkénti, ügycsoportonkénti, az ügy tárgya szerintí szakosodás szerint,
a bírói, bírósági titkári, bírósági ügyintézői gyakorlat időtartamára is tekintettel történik, az ügyek
érkezési sorrendjében, figyelemmel az arányos munkateherre.

5.5. Az 5.3. pontban meghatározott, általánosan alkalmazott ügykiosztás módszereitől történő
eltérés eseteí

5.5.1. Eltérés az Ügy tárgyához képest
Az ügytárgy szerinti specifikáció a mellékletben feltüntetettek szerint oszlik meg a tanácsok között.

5.5.2. Eltérés az ügy perjogi sajátosságához képest
5.5.2.1. Az ügy soron kívül intézendő: valamennyi tanács tárgyal ilyen ügyet.

5.5.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás szükséges: célszerüség, vagy a korábban érkezett ügyet
intéző tanács.

5.5.3. Eltérés az egyenletes munkateher biztosítása érdekében
5.5.3.1. A bíró kizárása miatt: az ügykiosztás általános elvei alapján.

5.5.3.2. A tanácsok eltérő létszáma miatt:-

5.5.3.3. Az ügyhátralék feldolgozása miatt: valamely tanácsnál önhibáján kívül az átlagos
mennyiséget meghaladó folyamatos ügy van, átmenetileg mentesíthető az új ügyek rá történő
kiosztása alól.

5.5.3.4. Az ügy munkaigényessége, terjedelme miatt: az a tanács, aki abban a hónapban már
kapott nagy munkaigényű vagy nagy terjedelmű ügyet, abban a hónapban ilyen ügyet a
kiosztás technikája alapján az ügykiosztás általános elvei alapján kapja az adott tanács.

5.5.4. Eltérés egyéb körülmények miatt
5.5.4.1. Ítélkezési szünet tartalma alatt: az ügyelosztás az általánosan alkalmazott módszer
szerint történík azzal, hogy az ügyeletet teljesítő tanácsok/bírók a soron kívüli ügyekben és
eljárási cselekményekben intézkednek a Cstv. 6 g. (7) bekezdésében megfogalmazott
hatásköri szabályok alapján.



5.5.4.2. A bíró távolléte miatt - figyelemmel az ügy jellegére: a távollévő bíró soron kívüli
ügyet nem kap.

5.5.4.3. A bíró szolgálati viszonyának megszunese miatt: a folyamatban maradt ügyei
átosztásra kerülnek és/vagy a szolgálati jogviszony előre látható megszünése esetén annak
időpontját megelőzően új ügyet az érintett bíró már nem kap.

5.5.4.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló összefüggés miatt: a újraindult ügyek
visszaosztása a korábban eljárt tanácsra/bíróra.

5.5.4.5. A bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt: a tartósan távollévő bíróra új ügy
nem kerül kiosztásra, helyette az ügykiosztás 5.3. pontban felsorolt általános módszerei
alapján az annak elintézésére jogosult tanácslbíró jár el.

5.6. A vezetők által íntézett ügyek
A bíróságí vezetők részére az ügyek kiosztásának módját befolyásolja a tárgyalási kötelezettség
mértéke és az igazgatási feladatok munkaterhe.

5.7. Az ügykiosztás menete
A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás (a
továbbiakban Beisz.) 85.-87. g-ai értelmében a kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot
ügyiratként az esetleges előzményi iratokkal felszerelve a lajstromba történő bejegyzés napján, de
legkésőbb az érkezést követő munkanapon az irodavezető bemutatja, vagy azokhoz elektronikus
hozzáférést biztosítva rendelkezésre bocsátja az ügykiosztásra jogosult bírósági vezetőnek. Az ügy
kiosztására jogosult bírósági vezető az eljáró bírót legkésőbb az irat bemutatását követő
munkanapon a jelen ügyelosztási rendben foglaltaknak megfelelően kijelöli. A kijelölés után az
iratot nyomban vissza kell juttatni az irodára. Az iroda az eljáró bíró kijelölése után a lajstromba
bejegyzi az eljáró bírói tanács sorszámát, majd az iratot a bírónak a kijelölés napján, de legkésőbb a
következő munkanapon bemutatja, vagy elektronikus hozzáférést biztosít.

5.8. Az átosztás rendje
Az ügyek átosztására csak kivételesen, jogszabályban írt feltételek fennállása esetén kerülhet sor
azzal, hogy ilyen esetben az ügy kiosztása az ügyelosztási rendben meghatározott általános
szabályok szerint történik.

5.8.1. Az átosztás esetei: A bíróság elnöke, illetve az ügykiosztásra jogosult más bírósági vezető az
ügy intézésével másik tanácsot (bírót) jelöl ki a kizárás, a bíró szolgálati viszonyának megszünése, a
tartós távolléte, az ügy jellegére is figyelemmel távolléte, az egyenletes munkateher biztosítása, az
ügyhátralék feldolgozása, a bíró áthelyezése, tartós kirendelése és kizárása esetén.

5.8.2. Eljárás az ügy átosztásakor: Átosztáskor az ügy iratai bemutatásra kerülnek akiosztásra
jogosult vezetőnek, ő az iraton az átosztás okának megjelölése mellett másik tanácsot (bírót) jelöl
ki, és dátummal, aláirással ellátva bemutatja az irodának az ügyet az átosztás lajstromban történő
átvezetése érdekében. ABeisz. 87. g (l) bekezdése értelmében a kijelölés módosítása esetén az
iroda az ügyirat bemutatásával értesíti mind a korábban, mind az újonnan kijelölt bírót. az átosztás
az ügykiosztás általános elvei alapján történik.



5.9. A helyettesítés rendje
A másodfokú ügyszakban az eljáró tanács bármely tagjának akadályoztatása esetén helyettesítése az
ügyeleti rend szerint történik.

5.10. A jelen ügyelosztási rend az 1., l-I., l-II., l-III., 2., 3., 4., 4-I., 4-II. 4-III., 4-lY., 4-Y. számú
mellékietek tartalmazzák.

Budapest, 2017. március 27.

Tisztelettel
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A beosztott bírák által intézett elsőfokú peres ügyek

A ll'kl 'd"b r h'l 2017' T 1me e et loe I atalYa: . ar rI IS

fanácsszám ~év ~ntézett ügyesoportok

bérlet, kártérítés, vállalkozás, megbízás, cégperek, társasági
határozat felülvizsgálata, létesítő okirat érvénytelensége, tagsági

l.G. ogviszonyból származó perek, vegyes kötelmi JogI perek,
4.Fpk. pr. Orosz Gabriella "dásvétel, cégbejegyző végzés hatályon kivül helyezése,
4.Cspk. ~ollégiumvezető zerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi intézmények

3 Gf. Cogyasztói kö!csönszerződéseivel összeftiggő perek, gazdasági
ársaságok tisztségviselőinek és tagjainak felelősségével

kapcsolatos perek, csőd, felszámolás, kifogás, adósságrendezés,
vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
vállalkozás, vegyes kötelmi perek, biztosítás,
zerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési feltétele~

3.G.
.rvénytelensége, adásvétel, gazdasági társaságo~

16.Fpk. Dr. Gór Zoltán isztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek,
elszámolás sal kapcsolatos perek, kiemelt jelentőségű perek,

fénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
összeftiggő perek, felszámolás, kifogás, adósságrendezés,
~agyonrendezés, vitatott hitelezői igény

égperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira
'rvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó perek,vegye,

tötelmi jogviszonyból származó perek, vállalkozás, bérlet
dásvétel, szállítási per, szerződés érvénytelensége

~.G. isztességtelen szerződési feltétek érvénytelensége, kártérítés
~O.Fpk. Dr. Csesznok Judit biztosítás, gazdasági társaságok tisztségviselőinek és tagjaina~

elelősségével kapcsolatos perek, kiemeIt jelentőségű perek
Jénzügyi intézmények fogyasztói kö!csönszerződéseive
"sszeftiggő perek, tisztességtelen piaci magatartás. felszámolás
,ifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelező'
gény
égperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesitő okira

'rvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó perek,bérleti
~UlajdOnjOgi perek, lízing, szerződés érvénytelensége, kártérítés

5.G. állalkozás, letéttel kapcsolatos perenkivüli ügyek, vegyes köteIm.

76.Fpk. Dr. Gáll Edit erek, tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége, gazdaság
ársaságok tisztségviseJőinek és tagjainak felelősségével kapcsolato
erek társasági jogi perek, kiemeit jelentőségű perek, pénzügyi
ntézmények fogyasztói köIcsönszerződéseivel összeftiggő perek
elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatoti
itelezői igény

6.G. emzetközi fuvar, vegyes kötelmi perek, értékpapír, szerződés
36.Fpk. Dr. Kaszap Tamás ~rvénytelensége, tisztességtelen szerződési feltétele~

~rvénytelenSége, vállalkozás, gazdasági társaságo~
isztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek,
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II ii,mdt jd'"tö"g' ",,,k, ","rugyii._,"y,k fogy_i
kölcsönszerződéseivel összefüggő perek, felszámolás, kifogás,
adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
adásvétel, megbízás, tulajdoni perek, bérleti jogviszony,
zerződés érvénytelensége, vállalkozás, kártérítés, kiemel

7.G. pr. Kisrákói elentőségű per, választottbírósági ítélet érvényesítése iránti
37.Fpk. r'-~ perek, pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel

összefüggő perek, gazdasági társaságok tisztségviselőinek és
agjainak felelősségével kapcsolatos perek, felszámolás, kifogás,

"dósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
nemzetközi fuvar, kártérítés, vállalkozás, vegyes kötelmi perek,
zavatosság, értékpapír, vállalkozás, gazdasági társaságok

8.G.
isztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek,

S.Fpk. pr. Perényi Éva
zerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési feltételek

.rvénytelensége, kiemeit jelentőségű perek, pénzügyi
ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek,

"elszámolás, kifogás; adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot
nitelezői igény

~állalkozási, választottbírósági határozat megtámadása, építési
zerződés, adásvétel, szállítási, ingatlan-nyilvántartási perek,

rgyes kötelmi jogviszonyból származó perek, kártérítés,

9.G.
isztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége, gazdasági

I.Fpk. Dr. Juhász Csaba ársaságok tisztségviselőinek és tagjainak felelősségével
~apcsolatos perek, kiemeIt jelentőségű per, pénzügyi
ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek,

tisztességtelen piaci magatartás, felszámolás, kifogás,
~dósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény

~égperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira

Dr. Eperjesi Zoltán
.rvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó perek, vegyes

II.G. tötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, cégbejegyző végzés hatályon
44.Fpk. cégbíróságon ívül helyezése, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi

IkoILvez.h.) ttézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek,
elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
itelezői igény

bállalkozás, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,
érleti, társasági jogi, bizományi szerződés, szerződés érvénytelensége,

l2.G. isztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége, gazdasági
6.Fpk. Dr. Kolozs Balázs

ársaságok tisztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos
erek, kiemeit jelentőségű perek, pénzügyi intézmények fogyasztói
ölcsönszerződéseivel összefúggő perek, felszámolás, kifogás,
dósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény

1l3.G.
egyes kötelmi jogi perek, szerződés érvénytelensége, kártérítés,
iemelt jelentőségű per, tisztességtelen szerződési feltétele~

lS.G. Dr. Tóth Gyula r"yretoo~"" <i'm,,',..''" pi.d m,,,""", .A1_ottb'''~gi
atározat megtámadása, pénzügyi intézmények fogyasztói
öJcsönszerződéseivel összefúggő perek, gazdasági társaságol

. isztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek,
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"egyes kötelmi jogi perek, vállalkozás, kártérítés, adásvétel, bérleti,
biztosítás, bizományi szerződés, szerződés érvénytelensége,
isztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége, tulajdonjogi

17.G. perek, gazdasági társaságok tisztségviselőinek és tagjainak
78.Fpk. pr. Szakály Noémi elelősségével kapcsolatos perek, kiemeIt jelentőségű perek, pénzügyi

ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek,
dósságrendezés, bank- és hitelviszonyok, felszámolás, kifogás,
dósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
égperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira

~rvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, cégbejegyző
égzés hatályon kivül helyezése,vegyes kötelmi jogi perek, szerződés

18.G rvénytelensége, kártérítés, kiemeit jelentőségű per, tisztességtelen
80. Fpk. pr. Csonka Ildikó zerződési feltételek érvénytelensége, pénzügyi intézmények

ogyasztói kölcsönszerződéseiveI összefliggő perek, gazdasági
ársaságok tisztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos
Derek,felszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatoll

itelezői igény
vegyes kötelmi Jogi perek, közérdekű kereset, kártérítés,
dásvétel, társasági JOgI, bizományi szerződés,
zerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési feltételek

19.G. Dr. Szunyogh Zsófia FrvénytelenSége, bank- és hitelviszonyok, gazdasági társaságok
53.Fpk.

Beáta tsztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek,
~állalkozás, kiemeIt jelentőségű perek, pénzügyi intézmények
ogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek, felszámolás,

fifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői
geny

121.G.
zerződés érvénytelensége, vegyes kötelmi perek, tisztességtelen

~2.G.
zerződési feltételek érvénytelensége, gazdasági társaságok
isztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek33.Fpk. Győriné dr. Filep Éva "állalkozási szerződés, szavatosság, kártérítés, kiemel3. Gf.
elentőségű perek, pénzügyi intézmények fogyasztói
,ölcsönszerződéseivel összefüggő perek, felszámolás, kifogás
dósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény

ulajdonjogi, bérleti, biztosítás, vegyes kötelmi JogI perek
.,ártérítés, adásvétel, társasági JOgI, birtokper, bizományi
zerződés, szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési

~4.G. ~eltételek érvénytelensége, vállalkozás, gazdasági társaságok
~2.Fpk. Dr. Németh Angéla isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos perek, kiemel

elentőségű perek,közérdekű kereset, pénzügyi intézmények
rogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek, felszámolás
kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelező'
gény

~5.G. Dr. Balsai Csaba ulajdonjogi, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel
65.Fpk. loltán társasági jogi perek, birtokper, bizományi szerződés, szerződé;

~rvénytelensége, tisztességtelen szerződési feltételek
~rvénytelensége, bérlet, gazdasági társaságok tisztségviselőinek
~elelősségével kapcsolatos perek, kiemeIt jelentőségű perek

--_._---------------------------------------



6.G.
76.Fpk.

~7.G.
~2.Fpk.

~9.G.
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30.G.
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32.G.
75.Fpk.
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Dr. Csonka Balázs

Dr. Kiss Szilvia
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pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
5sszefliggő perek, felszámolás, kifogás, adósságrendezés
\Tagyonrendezés, vitatott hitelezői igény, választott bírósági
uatározat megtámadása
~egyes kötelmi jogi perek, szerződés érvénytelensége, kártérités
~iemelt jelentőségű per, tisztességtelen szerződési feltétele~
brvénytelensége,tulajdonjogi perek, tisztességtelen piaci magatartás
~rtékpapír, pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive

~

.sszefliggő perek, gazdasági társaságok tisztségviselőínek és tagjainah
elelősségével kapcsolatos perek, felszámolás, kifogás
dósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
"egyes kötelmi Jogi perek, tisztességtelen piaci magatartás
,ártérítés, adásvétel, megbízási, társasági JOgi, bízományi
zerződés, szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési
eltételek érvénytelensége, szállítás, bérlet, vállalkozás
gazdasági társaságok tisztségviselőinek és tagjainak
elelősségével kapcsolatos perek, választottbírósági ítéle
.rvénytelenítése iránti perek, kiemeIt jelentőségű

~

erek,közérdekű perek, pénzügyi intézmények fogyasztói
ölcsönszerződéseivel összefüggő perek, felszámolás, kifogás
dósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
egyes kötelmi jogi perek, kártérités, tulajdonjogi perek, adásvétel
negbizási, bérleti, társasági jogi, bizományí szerződés, szerződés

!
.rvénytelensége, tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége

zállítás, értékpapír, vállalkozás, gazdasági társaságok
isztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek
iemelt jelentőségű perek pénzügyi intézmények fogyasztó
ölcsönszerződéseivel összefüggő perek, felszámolás, kifogás
hdósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezőí igény
~égperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira
~rvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó perek,tulajdonjog
erek, adásvétel, megbizás, vállalkozási, bérleti jogviszonybó
zármazó perek, szerződés érvénytelensége, egyéb kötelm
ogviszonyból származó perek, tisztességtelen szerződési feltételek
.rvénytelensége, tisztességtelen piaci magatartás, kártérités, gazdaság

!ársaSágOktisztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolato
erek, kíemelt jelentőségű perek, pénzügyi intézmények fogyasztói
ölcsönszerződéseivel összefüggő perek, felszámolás, kifogás
dósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hítelezői igény
~egyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, bérleti, társasági
ogi, bank- és hitelviszonyok, tisztességtelen szerződési feltételek
.rvénytelensége, bizományi szerződés, szerződés
érvénytelensége, szállítás, vállalkozás, gazdaságí társaságok
fisztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek
~iemelt jelentőségű perek, pénzügyi intézmények fogyasztó'
kölcsönszerződéseivel összefliggő perek, felszámolás, kifogás
hdósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
"egyes kötelmi JogI perek, szerződés érvénytelensége, kártérités
!~iemeltjelentőségű per, biztositás, közérdekű kereset, tisztességtelen



33.G.
66.Fpk.

34.G.
71.Fpk.

36.G.
63.Fpk.

37.G.
73.Fpk.

38.G.
74.Fpk.

)r. Szondy István

pr. Balázs Gábor

Dr. Boda János

Dr. Balog Gábor

Dr. Lazányi Erika

l. számú melléklet

zerződési feltételek érvénytelensége, penzügy' intézmények
~ogyasztói kölcsönszerződéseivel összeftiggő perek, választottbíróság
~atározat megtámadása, tulajdonjogi perek, gazdasági társaság;k
ísztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek
~elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
~itelezői igény
~égperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő oki ra
~rvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó perek, vegye5
~ötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízás i

~

égbejegyZŐ végzés hatályon kívül helyezése, szerződés
.rvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi intézmények fogyasztói
ö!csönszerződéseivel összefüggő perek, gazdasági társaságok

I isztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek,
'elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
hitelezői igény, kiemeItjelentőségű per,
vegyes kötelmi jogviszonyból származó perek, vállalkozás,
férJet, adásvétel, szállítási perek, szerződés érvénytelensége,
t~iszteSSégtelen szerződési feltétek érvénytelensége, kártérítés,
iztosítás, gazdasági társaságok tisztségviselőinek és tagjainak
elelősségével kapcsolatos perek, kiemeit jelentőségü perek,
énzügyi intézmények fogyasztói kö!csönszerződéseivel

bsszeftiggő perek, felszámolás, kifogás, adósságrendezés,
~agyomendezés, vitatott hitelezői igény
Ifégperek, társaságí határozat felülvizsgálata, létesítő okira
ervénytelensége, tagsági jogviszonyból származó

~

erek,vállalkozás, vegyes kötelmi perek, biztosítás,
zerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési feltételek

I'rvénytelensége, adásvétel, gazdasági társaságok
tisztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek,
(elszámolással kapcsolatos perek, kiemeit jelentőségű per,
pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
5sszefüggő perek, felszámolás, kifogás, adósságrendezés,
~agyomendezés, vitatott hitelezői igény, választott bírósági ítéle
brvénytelenítése iránti per, kártérítés
bank- és hitelviszonyok, tisztességtelen pIaCI magatartás,
égperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesitő okira
rvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó perek
égbejegyző végzés hatályon kívül helyezése, vegyes kötelmi
ogi perek, vállalkozás, gazdasági társaságok tisztségviselőinek
.s tagjainak felelősségével kapcsolatos perek, kártérítés, kiemel
elentőségű perek, szerződés érvénytelensége, birtokvédelm
erek, tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége
énzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive

psszefüggő perek, felszámolás, kifogás, adósságrendezés
ivagyonrendezés, vitatott hitelezői igény

~égperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira
~rvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó perek, vegye5
J<ötelmijogi perek, cégbejegyző végzés hatályon kívül helyezése
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Fzerződés érvénytelensége, kártérítés, kiemeIt jelentőségű perek,
isztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége, pénzűgyi
ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összeftiggő perek,

relszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
hitelezői igény
"egyes kötelmi jogi perek, szerződés érvénytelensége, kártérítés,
.iemelt jelentőségű per, tulajdonjogi perek, bérlet, biztosítás, bank-és
Ilitelviszonyok, értékpapír, tisztességtelen szerződési feltételek

74.G. pr. Bojtor Johanna rvénytelensége, pénzügyi intézmények fogyasztói
77.Fpk. .ö Icsönszerződéseivel összeftiggő perek, gazdasági társaságok

isztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek,
elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
itelezői igény
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A beosztott bírák által intézett felszámolási ügyek

II kl 'd"b r h 'I 2017' T lAme é et I o e I atalya: . apn IS

ITanácsszáma "év ntézett ügyesoport
elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot

I.Fpk. itelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,
I41.G. étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,

Dr. Gere Magdolna egyes kötelmi JogI perek, kártérítés, adásvétel, megbizási
égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás

pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
psszeftlggő perek, felszámolás, kifogás, adósságrendezés
ivagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
Ifelszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot
pitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata

~.Fpk. étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per
155.G. CIajnalné dr. Káder !vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási

:':dit ~égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás
pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
psszefuggő perek
"'elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot
l1itelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata

3.Fpk. étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per
143.G. Dr.Horváth Andrea ivegyes kötelmi JogI perek, kártérítés, adásvétel, megbízási

~égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás
pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
psszeftlggő perek
"'elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
pitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata

I4.Fpk. étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per
51.G. Dr. Szántó Csilla ~egyes kötelmi Jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási

~égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás
pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
psszeftlggő perek
"elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot
hitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,

5.Fpk. ~zilasné dr. étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,
45.G. ~osonyi Hedvig vegyes kötelmi JogI perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,

~égbejegyZő végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,
énzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel

összeftlggő perek
celszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
hitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,

6.Fpk. pr. Höfler Anikó étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,
64.G. porottya vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,

cégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,
pénzügyi intézmények fogyasztói kö Icsönszerződései vel
összeftlggő perek
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"elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelező;
gény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira

7.Fpk. pr. Szendreyné dr. .rvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes kőtelmi
r47.G. Fekete Ildikó ogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási, cégbejegyző végzés,

zerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi ;ntézménye~
~ogyasztóikölcsönszerződéseivel összefüggő perek
celszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot
hitelező i igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,

8.Fpk. ~allgatóné dr. Fejes étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,
48.G. f\ndrea ~egyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,

égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,
pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
összefüggő perek
csőd, felszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés,
~itatott hitelező i igény cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,

9.Fpk. r';'" ,1U,~é~é"~d,",ég',"g"g;j"v;="yból '''"'''"'' pe',
9.Cspk. pr. Kocsi Balázs egyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,
16.G. égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,

énzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
összefüggő perek,
celszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot
hitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,

10.Fpk. Velősyné dr. Péteri étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,
50.G. Zsuzsanna vegyes kötelmi Jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,

~égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,
pénzügyi intézmények fogyasztói kö lcsönszerződései vel
összefüggő perek
celszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot
hitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,
I

11.Fpk. ~étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,
42.G. Szecskó Tiborné dr. egyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,

égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,
pénzügyi intézmények fogyasztóí kölcsönszerződéseivel
összefüggő perek
celszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
hitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,

12.Fpk. étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,
52.G. Soltiné dr. Szabó vegyes kötelmi Jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,

Éva ;égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,
Jénzügyi intézmények fogyasztóí kölcsönszerződéseivel
összefüggő perek
elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
1itelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,

14.Fpk. Samkóné dr. Győr létesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,
54.G. Mária begyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,

égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,
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I
l~énZÜgYi intézmények fogyasztói köl csönszerzödései vel
.sszefúggő perek

elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot
itelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,

15.Fpk. codomé dr. Lettner étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,
~4.G. Erzsébet egyes kötelmi JogI perek, kártérítés, adásvétel, megbízás i,

égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás
~énZÜgYi intézmények fogyasztói kölcsönszerződései vel
..sszefúggő perek

elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot
itelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,

I
17.Fpk. léteSítŐ okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per
72.G. )r. Balázs Ildikó egyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási

~égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás
énzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel

psszefúggő perek
"elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot
~itelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata

18.Fpk. étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per
~O.G. )r. Vozák Hermin rvegyes kötelmi JogI perek, kártérítés, adásvétel, megbízási

~égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás
pénzügyi intézmények fogyasztói kö!csönszerződéseive
psszefúggő perek

)r. Imre Júlia "elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot
irendelt bíró ~itelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,

19.Fpk. 3udapesti Il. és III. étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonybó! származó per,
3.Gf. (erületi Bíróság begyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,

016.06.01 - ~égbejegyZő végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,
017.05.31. énzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel

..sszefúggő perek

telszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
titelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,

20.Fpk. étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,
60.G. pr. Horváth Erika I egyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,

fégbejegyző végzés, szerzödés érvénytelensége, vállalkozás,
pénzügyi intézmények fogyasztói kö!csönszerződéseivel
bsszefúggő perek

csöd, felszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés,
vitatott hitelezői Igeny, cégperek, társasági határoza

23.Fpk. cel ülvizsgálata, létesítő okirat érvénytelensége, tagsági
23.Cspk. pr. Elek Orsolya ogviszonyból származó per, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés,
23.G. ~dásvétel, megbízási, cégbejegyző végzés, szerződés

érvénytelensége, vállalkozás, gazdasági társaságok
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos perek, társasági jogi
~erek, felszámolással kapcsolatos perek, kiemeit jelentőségű per,
énzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéséivel

Ipsszefúggő perek
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~érlet, kártérítés, vállalkozás, megbízás, cégperek, társaság'
atározat felülvizsgálata, létesítő okirat érvénytelensége, tagsági

24.Fpk. )r. Orosz Gabriella ogviszonyból származó perek, vegyes kötelmi JogI perek
~4.Cspk. ~dásvétel, cégbejegyző végzés hatályon kívül helyezése
1.G. bzerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi intézmények
3.Gf. Icogyasztói kö!csönszerződéseivel összefüggő perek, gazdasági

ársaságok tisztségviselőinek és tagjainak felelősségével
~apcsolatos perek, csőd, felszámolás, kifogás, adósságrendezés,
~agyonrendezés, vitatott hitelezői igény
"'elszámolás,kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői

~5.Fpk. ~gény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okíra
~5.G. ?r. Modrovich .rvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes kötelmi jogi

~erek, kártérités, adásvétel, megbízási, cégbejegyzővégzés, szerződés
"'gota ~rvénytelenSége, vállalkozás, pénzügyi intézmények fogyasztói

ö!csönszerződéseivel összefüggő perek
Icelszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot

)r. Tisza Erika ~itelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,
~7.Fpk. (kirendelt PKKB- étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per
57.G. ól 2016.10.01 - rvegyes kötelmi JogI perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,

017.09.30.) ~égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,
pénzügyi intézmények fogyasztói kö !csönszerződései vel
psszefüggő perek

"'elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
~itelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,

28.Fpk. uskásné dr. Varga étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,
58.G. V\nikó rvegyes kötelmi JogI perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,

~égbejegyZő végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,
énzügyi íntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel

összefüggő perek
<elszámolás,kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelező~
gény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira

30.Fpk. pr. Farkas Sándor érvénytelensége, tagsági jogvíszonyból származó per, vegyes kötelmil
69.G. ogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási, cégbejegyző végzés,

~zerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi intézmények
<ogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek, cégügyek: bt., kkt.,
kft., rt.,

<elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot
hitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,

31.Fpk. pr. Balázsné dr. étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,
61.G. ~alogh Csilla vegyes kötelmi Jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,

~égbejegyZŐ végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,
énzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel

bsszefüggő perek
<elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot

32.Fpk. pr. Szilágyi Aranka hitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,
I

62.G. létesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,
I egyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,



)r. Páli Anikó

)r. Margitta
<risztina

)r. Hunyáné dr.
<áder Nóra34.Fpk.
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38.Fpk.
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39.Fpk.
73.0.

28.0.
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I

bégbejegyZő végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás
énzügyi intézmények fogyasztói kö!csönszerződéseive

Ipsszefüggő perek
elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
hitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata
~étesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,
regyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási
~égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,
pénzügyi intézmények fogyasztói kö!csönszerződéseivel
psszefüggő perek
"'elszámolás,kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői
gény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira
Frvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes kötelmi
ogi perek, kártérítés, adásvétel, megbizási, cégbejegyző végzés,
zerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi intézmények
"ogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek
"'elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot
~1Ítelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata,
létesítő okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per,
~egyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízás i,
bégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás,
pénzügyi intézmények fogyasztói kö!csönszerződéseivel
psszefüggő perek, cégügyek: bt., kkt., kft., rt.
~sőd, felszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
~itelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő

)r. Farkas Ildikó bkirat érvénytelensége, tagsági jogvíszonyból származó per, vegyes
kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási, cégbejegyző végzés,
zerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi intézmények
"ogyasztói kölcsönszerződéseível összefüggő perek
isztességtelen szerződési felt. érvénytelensége, kiemeit jelentőségű
per, pénzügyi intézmények fogyasztói kö!csönszerződéseivel

~r. Kádárkúti Enikő Összefüggő perek, tisztességtelen piaci magatartás, felszámolás,
relszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
pitelezői igény, pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseivel összefüggő perek
'elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői
gény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira
rvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes kötelmí

pr. Bata Tímea ogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási, cégbejegyző végzés,
zerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi intézmények
'ogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek
elszámolás, kífogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői
gény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira

~r. Polgár Csilla rvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes kötelmi
ogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízásí, cégbejegyző végzés,
zerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi intézmények
ogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek
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elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői
gény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira
'rvénytelensége, tagságí jogviszonyból származó per, vegyes kötelmi
ogi perek, kártérítés, adásvétel, megbizási, cégbejegyző végzés,
zerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi intézmények
ogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek



l-ll. számú melléklet

A beosztott bírák által íntézett cégügyek

r. Márton Szabolcs

r. Bátai János

r. Paczolayné dr.
zilágyi Erzsébet

007

008

005

A melléklet időbeli hatál a: 2017. á rilis l.
Tanácsszám Név Intézett ügycsoportok

002 r. Osvald Csilla ft., zrt., nonprofit, (bejegyző végzés hatályon kívü
elyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt"

pereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira

érvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva

összefuggő pereket, gazdasági társaságo
tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'

intézmények fogyasztói kö!csönszerződéseive
összefu ő ereket .

ft., zrt., külf. váll. mo-i fióktelep kereskedelm'
épviselet, nonprofit, (bejegyző végzés hatályon kívü
elyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt"
ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira

.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva

..sszefuggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügyi

.ntézmények fogyasztói kö!csönszerződéseivel

..sszefu ő ereket .
ft., zrt., külf. váll. fióktelep., ker. képv., közjegyző'

.roda, (bejegyző végzés hatályon kívül helyezésér

.rányuló pereket,tagkizárás iránti pereket,társaságihatároza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzés alapjául
zolgáló okirat érvénytelenségének megállapitása iránt'
ereket, egyéb tagsági viszonyból eredő pereket, cégné
áltozásával összefuggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket, tag'
elelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügyi intézménye
o asztói kö!csönszerződéseivel összefu ő ereket .
ft., zrt,. szövetkezet, határokon átnyúló tőkeegyesít"

ársaság (bejegyző végzés hatályon kívül helyezésér
'rányuló pereket,tagkizárás iránti pereket,társaság'

atározat felülvizsgálata iránt indult pereket,
égbejegyzés alapjául szolgáló okira

.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva

..sszefúggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'

.ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive

..sszefú ő ereket .



012 r. Benyó Ildikó ft., zrt., nonprofit., egyéni cég(bejegyző végzé
atályon kivül helyezésére irányuló pereket,tagkizárá
.ránti pereket,társasági határozat felülvizsgálata irán
.ndult pereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló oki ra
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásával
..sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
'ntézmények fogyasztói kö!csönszerződéseive
..sszefü ő ereket .

014 r. Tamásiné dr. Solymos ft., zrt., nyrt. (bejegyző végzés hatályon kívü
udit elyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt'

ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
.ntézmények fogyasztói kö!csönszerződéseive
..sszefü ő ereket .

015 r. Pulay Annamária ft., zrt. szövetkezet,(bejegyző végzés hatályon kívü
elyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt'
ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszeftiggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügyi
.ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
..sszefü ő ereket .

016 alamámé dr. Bodonyi ft., zrt., szövetkezet,(bejegyző végzés hatályon kívü
óra elyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt'

ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
.ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
..sszefü Ő ereket .

019 r. Vágó Imre ft., zrt., nyrt., nonprofit,
égzés hatályon kívül helyezésére irányul'
ereket,tagkizárás iránti pereket,társasági határoza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
egállapítása iránti pereket, egyéb tagsági viszonyból
redő ereket, cé név változásával összefü ő



ereket, gazdasági társaságok tisztségviselőine
elelősségével kapcsolatos pereket, tagi felelősségge
apcsolatos pereket és- pénzügyi intézménye
o asztói kölcsönszerződéseivel összefü ő ereket .
ft., zrt., nyrt., gyógyszertár(bejegyző végzés hatályo
ívül helyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránti
ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszeftiggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy"
.ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
..sszefti ő ereket .
ft., zrt., nonprofit,(bejegyző végzés hatályon kívü
elyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt"
ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszeftiggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
.ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
..sszefti ő ereket .
ft., zrt., nonprofit., (bejegyző végzés hatályon kívü
elyezésére irányuló pereket, tagkizárás iránti
ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló oki ra
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszeftiggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
.ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
..sszefti ő ereket .
ft., zrt., szövetkezet,(bejegyző végzés hatályon kívü
elyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt"
ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
gsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva

..sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
.ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
..sszefti ő ereket .

r. Mamusich Gertrúd

r. Dévényi Tibor

önnyüné dr. Mondok
dit

éczelyné dr. Mészáros
argit
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032 r. Vásárhelyi Zsuzsanna ft., zrt., nonprofit,(bejegyző végzés hatályon kívül
el ezésére irán ló ereket,tagkizárás iránt"



ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása íránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
'ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
..sszefü ő ereket ,
ft" zrt" szövetkezet., (bejegyző végzés hatályon kívü
elyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt'
ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
'ntézmények fogyasztóí kölcsönszerződéseíve
..sszefü ő ereket .
ft" zrt., nonprofit,(bejegyző végzés hatályon kívül
elyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránti
ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügyi
,ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
..sszefü ő ereket .
ft., zrt., nyrt., nonprofit, európai gazd. egyesülés
bejegyző végzés hatályon kívül helyezésére irányul'
ereket,tagkizárás iránti pereket, társasági határoza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapj ául szolgáló okirat érvénytelenségéne
egállapítása iránti pereket, egyéb tagsági viszonybó
redő pereket, cégnév változásával összefügg"
ereket, gazdasági társaságok tisztségviselőine
elelősségével kapcsolatos pereket, tagi felelősséggel
apcsolatos pereket és- pénzügyi intézménye
o asztói kölcsönszerződéseivel összefLi ő ereket).
ft., zrt., szövetkezet, (bejegyző végzés hatályon kívü
elyezésére irányuló pereket,
agkizárás iránti pereket, társasági határoza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
egállapítása iránti pereket, egyéb tagsági viszonybó
redő pereket, cégnév változásával összefüggő
ereket, gazdasági társaságok tisztségviselőine
elelőssé ével ka csolatos ereket, ta i felelőssé e

r. Erdélyi Katalin

r. Kulcsár Klára

r. Woslauf Magdolna

agyné dr. Fürjes
rzsébet
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041

038



apcsolatos pereket és- pénzügyi intézménye
o asztói kölcsönszerződéseivel összefii ő ereket .

044 agyné dr. Szirony Márta ft" zrt" (bejegyző végzés hatályon kivül helyezésér
.rányuló pereket,tagkizárás iránti pereket,társaság'
atározat felülvizsgálata iránt indult pereket
égbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefiiggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
'ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
..sszefti ő ereket .

045 r. Benkovits Zsuzsanna ft., zrt., nonprofit., egyesülés,(bejegyző végzé
atályon kívül helyezésére irányuló pereket,
agkizárás iránti pereket,társasági határoza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
egállapítása iránti pereket, egyéb tagsági viszonybó
redő pereket, cégnév változásával összefiiggő
ereket, gazdasági társaságok tisztségviselőine
elelősségével kapcsolatos pereket, tagi felelősségge
apcsolatos pereket és- pénzügyi intézménye
o asztói kö1csönszerződéseivel összefii ő ereket),

051 r. Zimmermann Gábor ft., zrt., (bejegyző végzés hatályon kívül helyezésér
'rányuló pereket,tagkizárás iránti pereket,társaság'
atározat felülvizsgálata iránt indult pereket
égbejegyzés alapjául szolgáló okira
'rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefiiggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőínek felelősségével kapcsolatos pereket
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügyi
.ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseíve
..sszefii ő ereket .

053 r, Seres Zsuzsanna ft" zrt., végrehajtó iroda, nonprofit,(bejegyző végzé
atályon kívül helyezésére irányuló pereket,tagkizárá
'ránti pereket,társasági határozat felülvizsgálata irán
.ndult pereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
'rvénytelenségének megállapítása irántí pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefiiggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
'ntézmények fogyasztói kö1csönszerzödéseive
..sszefti ő ereket .

055 r. Kenesei Judit ft., zrt.,(bejegyző végzés hatályon kívül helyezésér
.rányuló pereket,tagkizárás iránti pereket,társaság'
atározat felülvizsgálata iránt indult pereket,
égbejegyzés alapjául szolgáló oki ra
'rvén elenségének me álla ítása iránti ereket, e é

I
I

J



agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
.ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
..sszefü ő ereket .

056 ábiánné dr. Nagy Valéria ft., zrt., nonprofit,(bejegyző végzés hatályon kívül
elyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt'
ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügyi
.ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
..sszefü gő ereket .

057 r. Kelemen Réka ft., zrt., nonprofit, (bejegyző végzés hatályon kívül
elyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt'
ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
'ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
..sszefü ő ereket .

059 r. Rónay Renáta ft., zrt., szövetkezet, határokon átnyúló tőkeegyesít"
ársaság ,(bejegyző végzés hatályon kívül helyezésér
irányuló pereket,tagkízárás írántí pereket,társasági
atározat felülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségének megállapítás
iránti pereket, egyéb tagsági viszonyból eredő pereket
égnév változásával összefúggő pereket, gazdaság'
ársaságok tisztségviselőinek felelősségével kapcsolato
ereket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
.ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefugg"
ereket .

061 r. Budai Ildikó Sarolta ft., zrt., nonprofit.,(bejegyző végzés hatályon kívül
elyezésére irányuló pereket,
agkizárás iránti pereket,társasági határoza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
egállapítása iránti pereket, egyéb tagsági viszonybó
redő pereket, cégnév változásával összefüggő
ereket, gazdasági társaságok tisztségviselőine
elelősségével kapcsolatos pereket, tagi felelősségge
apcsolatos pereket és- pénzügyi intézménye
o asztói kölcsönszerződéseivel összefü ő ereket .

067 ft., zrt., szövetkezet, be'e ző vé zés hatáion kívü



elyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt'
ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
"sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
'ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
"sszefü ő ereket ,
ft, zrt, viziközmü, határokon átnyúl ó tőkeegyesít"
ársaság (bejegyző végzés hatályon kivül helyezésér
'rányuló pereket,tagkizárás iránti pereket,társaság'
atározat felülvizsgálata iránt indult pereket,
égbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
"sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
.ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
"sszefü ő ereket ,
ft., zrt.,(bejegyző végzés hatályon kívül helyezésér
'rányuló pereket,tagkizárás iránti pereket,társaság'
atározat felülvizsgálata iránt indult pereket,
égbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásával
"sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy'
.ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
"sszefü ő ereket ,
gt" és kt., ügyszak,(bejegyző végzés hatályon kívü
elyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt'
ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket, egyé
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
"sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket,
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy"
.ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
"sszefü ő ereket ,

r, Földesi Margit

r, Zsáky Hajnalka

r, Eperjesi ZoltánIII
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l-III. számú melléklet

A beosztott bíró által intézett civil ügyek

me e et loe 1 ataJya: . apn IS

Tanácsszám Bíró neve Intézett ügyesoport

83. Pk. Dr. Szűcs Zoltán egyesületek, alapítványok, egyházak, pártok bejegyzése

123 Pk. Dr. Szotáczky Sarolta egyesületek, alapítványok, egyházak, pártok
megszüntetése

124.Pk, Dr. Pethő Anna egyesületek, alapítványok, egyházak, pártok
megszüntetése

A Il'kl "d"b r h 'l 2017' T I



2. számú melléklet

A kirendelt bírák által intézett elsőfokú peres ügyek

A melléklet időbeli hatálya' 2017 áIJrilis l.
ITanácsszám~év I~irendelés a Törvényszékhezl~ntézett ügyesoportok

I I IlHonnan ídőtartam I
101. G. ~;"as IlfPKKB 12017.01.01 - bénzügyiintézmények fogyasztói

~oltán II 12017.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

1
167.G. br. Daubner liPKKB /liOI7.0Ú1 - bénzügyi intézmények fogyasztói

plga Hajnalka 1112017.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

1
103. G. Ibr. Dóri Tamás IpKKB I~'(017.01.01 - pénzügyi intézmények fogyasztói

:[ibor II ~O17.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

1
168.G. i..I"lbr.Egri Noémi IPKKB Ilio17.01.01 - bénzügyi intézmények fogyasztói

'. 1112017.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

1
135.G. 'Ibr. Erős Andrea 'PKKB 1~017.01.01 - pénzügyi intézmények fogyasztói

112017.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek
!

1

104. G. br. Erőss Eszter iPKKB líWI7.01.01- pénzügyi intézmények fogyasztói
~ecília 1120 17.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

1
105.'0. Ipr. Fitos Szilvia IPKKB 112017.01.01- bénzügyi intézmények fogyasztói I

II . 12017 12 31 kölcsönszerződéseivel összefüggő perek!

Ilío.a. Ibr. K?ncz István liPKKB Ili017:01:01'- bénzügyi intézmények fogyasztói II
~ndras il 12017.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

~Ipr: L~er i.'.lpKKB 112017.01.01- pénzügyi intézmények fogyasztói
1_'SzilvIa ,12017 .12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

1
115. G. i~r ..M~rtonyi jPKKB QOI7.01.01- bénzügyi intézmények fogyasztói

Knsztma I 12017.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

1~lbr. Patyi liPKKB 1~017.01.01 - pénzügyi intézmények fogyasztói
'-J~nnamária IIQO 17.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

1
18o.G. IPr: Tamás Klára IrKKB ~017.01.01- bénzügyi intézmények fogyasztói

!Marta II íW17.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

1
1m:c;:-IPlr r. Váczi Judit IrKKB 12017.01.01 - pénzügyi intézmények fogyasztói
'-J. II 12017.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

1
124. G.' ibr..Va~czák IfKKB Q017.01.01 - bénzügyi intézményekfogyasztói

. I~mta Eva II Q017.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

174.G. Irr. Krepelka !IPKKB 112017.01.01- bénzügyi intézmények fogyasztói I
iMárta !Q017.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek I

1
176.G. i5r. Ottné dr. iPKKB 112'617.01.01- bénzügyi intÚmények fogyasztói

;~imon Enikő tQO 17.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

1
178. G. j~apné dr. Lemle jPKKB IQ017.0I.ÓI - IbénzügYi intézmények fogyasztói

I~zabella !I 12017.12.31. kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

II 09. G. I~,.Ujl.d T=" :rKKB fo 1701.0 I - ~péW~gyiin<bm"'y,kfogy=tói
. II II ~017.12.31. Ikölcsönszerződéseivel összefüggő perek



2. számú melléklet

'b .I' r. Brátán Eva
i,

I
Dr. Kis Ilona
!-\gnes

II
Dr. Csávás Edit

pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseive! összefiiggő perek

pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződései vel összefiiggő perek

pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseivel összefiiggő perek

pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

énzügyi intézmények fogyasztói li

kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

pénzügyi intézmények fogyasztói ,
kölcsönszerződéseivel összefiiggő perek I

pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseivel összefiiggő perek

IpénZÜgyiintézmények fogyasztói
Ikölcsönszerződéseivel összefiiggő perek

pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseivel összefiiggő perek

bénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseivel összefiiggö perek

I~Ovácsházyné dr.IBudapesti IV. ~017.01.01 -
IfeketeAnna II~sXv. 12017.12.31.
II Kerületi
I Bíróság
Makszinné dr. Budapesti IV. 12017.01.01 -
Pócsi k Judit ~sXv. 11017.12.31.

kerületí,
Bíróság

Ibr. Urbán Ildikó IBudapesti ~017.01.01 -
I ,!xVIII. és 12017.12.31.
, l'I ,!XIX.Kerületi
: ~~~ág

!br. Balás Zsolt !~udapesti ~017.01.01 -
I!XVIII.és 12017.12.31.
il

liXIX.Kerületi
"IBíróság
IBudapesti 1:Z017.01.01 -
II !..
!XVlII. és lZOI7.12.31.,
!XIX.Kerületi
Bíróság
IBudapesti .017.01.01 -
!xVIII. és 12017.12.31.,
!XIX.Kerületi
I

IBíróság
IBudapesti • 017.01.01 -
I!xVIII. és 12017.12.31.
I~Ix. Kerületi
IBíróság

Ipr. Kántor !Budapesti :Z017.01.01 -
iDorottya i!xVIII. és 12017.12.31.

II . 'II~!~.~erületi I
I Blrosag.
'br. Birinyi Zsolt IBudapesti '~017.01.01 -

I I
!XVIII. és 12017.12.31.
!xIX. Kerületi
!Bíróság

I
br. Oöncziné dr. IBudapesti 12017.01.0 I -
~závai Adrienn 1!XX.,XXI. és 12017.12.31.
! I!xXIII.
, 'l
! IKerületi, 'I
! [Bíróság
11 'ji I
lOr. Németh Erika'Budapesti 12017.01.01 -
! j!xx., XXI. és 12017.12.31.
I i~XIII.

I~erületi

503. O.

606.0.

605. O.

509. O.

~07. O.

~06. O.



2. számú melléklet

I II [Bíróság I II II
009. G. lor. Mohos li\3udapesti ;2017.01.01 - pénzügyi intézmények fogyasztói I

Mariann !xX., XXl. és
,

kölcsönszerződéseivel összefiiggő perek!20l7.12.31.

l lxXIII.
I

Kerületi
Bíróság

003. G. lor. Fazekas I~udapesti 11.017.01.01- énzügyi intézmények fogyasztói
'I' I kölcsönszerződéseivel összefiiggő perekll'\gnes iXX., XXI. és !2017.12.31.
i i!xXlIl.

'I

i IKerületi
l il
1 IBíróság

004. G. ipr. Filipp I~udapesti !2017.01.01 - oénzügyi intézmények fogyasztói
Mónika Julianna !iXX.,XXI. és 11.017.12.31. kölcsönszerződéseivel összefiiggő perek

;1

iiXXlll.
JI
!Kerületi
i'iBiróság

001. G. br. Czirják IBudapesti
I pénzügyi intézmények fogyasztói!2017.01.01 -, , I kölcsönszerződései vel összefiiggő perekí1':suzsanna !XX.,XXI. és í2017.12.31. iI

!XXIII. I
I

Kerületi
I~íróság

007. G. !br. Horaesek l~udapeSti 11.017.01.01- pénzügyi intézmények fogyasztói
'ki

,
kölcsönszerződéseivel összefüggő perekI' inga IfXX.,XXI. és !20l7.12.31.

,iXXll1.,
kerületi;
JI

i !Bíróság



3. számú melléklet

A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2017. április I.

berződés érvénytelensége, l
kártérítés, megbízási, bizományi
berződés, biztosítás, cégjogi perek,1
frtékpapírból eredő jogviszony,!
egyéb gazdasági perek,

szerződés érvénytelensége,
I
kártérítés, bizományi szerződés,
I
biztosítás, értékpapírból eredő
~ogviszony, egyéb gazdasági perek, l
I~UlajdOnjOg, bérleti, vállalkozási,!
begbízási szerződéssel kapcsolatoJ
berek, kártérítés, egyéb kötelm~
~ogviszonyból származó perek,

berződés érvénytelensége, I
kártérítés, bizományi szerződés,
~iztosítás, értékpapírból eredd
~ogviszony, egyéb gazdasági perek,

I

tntézett ügyesoport I
I I
6lajdonjog, vállalkozási, megbízás~
berződéssel kapcsolatos perek,!
kártérítés, egyéb kötelmi
~ogviszonyból származó perek,

2016.11.14 -
2017.05.31.

Budapest II., 017.03.01-
hl. Kerületi 12017.05.31.
I

~íróság

Budapesti
I

[I. és III.
I

Kerületi
I

I~íróság

ranácselnök: l'
pr. Beró Katalin I
Bíró: I
br. Mohácsy Gábor
Bíró:
I
Dr. Kéri Zsuzsanna

.Gf.

liGf.

r
G

'

!4.Gf.

'lfranáCSSzám Név Ikirendelés a
I ' .liförvényszékhez

I II I~onnan ildőtartam
I.Gf. IFranácselnök: !

Ib";.!,!ímer Gabriella l
Biro:
I

Dr. Miklós János
l

Bíró:
I
Dr. Dulai Erzsébet
Bíró:
I

Dr. Hódosy
knnamária

~anácselnök:
1)1'. Gáll Krisztina
Bíró:
br. Kóródi Judit
Bíró:
br. Lupóczné dr.
krammer Edit

I~anácselnök:
Dr. Kisrákói
knnamária
l

Bíró:
pyőriné dr. Filep
Eva
I

Bíró:
I

pr. Orosz Gabriella

I~~ró:
br. Imre Júlia



A beosztott titkárok által intézett peres ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2017. április I.

4. számú melléklet

I!anácsszám l!Név I~ntézett ügycsoportok I,
Ibr. Illés Katalin !fvégrehajtás, peres kurrencia intézése, felszámolás,
fsuPiné Németh 1

udit bír. i

~Yintéző i

Irégrehajtás, peres kurrencia intézése, felszámolás,I~r. Tasnádi
Csenge Katal in

Ibr. Tóth Anna
I

~.G. Irégrehajtás, peres kurrencia intézése, felszámolás,
8.G. Uudit I,

I lbr. Piti Sándor Irégrehajtás, peres kurrencía intézése, felszámolás,
ol

I Ip . Irégrehajtás, peres kurrencía intézése, felszámolás,cr. Baksa Akos

I Ipr. Gyüdi István Ifvégrehajtás, peres kurrencía íntézése, felszámolás,

I Ipr. Koroknai ! égrehajtás, peres kurrencia íntézése, felszámolás,
]Lídia,



4-I. számú melléklet

A beosztott bírósági ügyintézők által intézett felszámolási ügyek

T'd b . hIIA me éklet l Ő eh atá a: 2017. áon IS l.

Tanácsszám Név Intézett ügyesoportok

Alföldiné Huszti Judit bírák által befejezett kurrenciális ügyek
intézése a kormány rendelet szerint

Dr. Barnás Áron csődügyek intézése, bírák által befejezett
kurrenciális ügyek intézése a kormány
rendelet szerint

14.Fpk. Bödecs Róbertné felszámolási ügyszakban titkárok mellett
végzett utómunkák kormányrendelet szerint

Fundukidisz Alexisz ügyfélcentrumban az ügyfelek fogadása,
ügyeik intézése, bírák által befejezett
kurrenciális ügyek intézése a
kormányrendelet szerint

Juhos Krisztina bírák által befejezett kurrenciális ügyek
intézése a kormányrendelet szerint

LG., Mecseki Tamásné kollégiumvezető mellett, elnöki ügyviteli
24.Fpk., feladatok ellátása, csődügyek intézése,
3.Gf., felszámolási ügyek intézése,
9.Cspk.,
23.Cspk.
24.Cspk.
39.Cspk

26.Fpk., Novákné Ináncsi Erzsébet felszámolási ügyszakban titkárok mellett
47.Fpk., végzett utómunkák kormányrendelet szerint
48.Fpk.,
52.Fpk.,
55.Fpk.,
56.Fpk.,
57.Fpk.,
59.Fpk.

29.Fpk. Szepesvári Anikó bírák által befejezett kurrenciális ügyek
intézése a kormányrendelet szerint

Tamásiné Mács Zsuzsanna ügyfélcentrumban az ügyfelek fogadása,
ügyeik intézése, bírák által befejezett
kurrenciális ügyek intézése a
kormányrendelet szerint

Wahl Vilmos ügyfélcentrumban az ügyfelek fogadása,
ügyei k intézése, bírák által befejezett
kurrenciális ügyek intézése a
kormányrendelet szerint



4-III. számú melléklet

A beosztott bírósági ügyintézők és titkár által intézett cégügyek

Wid 'd"b r h'l 2017' T IAme e eli o e l atalya: . aDn IS

Tanácsszám Név Intézett ügyesoportok

009 Balogh Mónika Bt., hivatalbóli módosítások

017 Stierné Gyulai Ágnes Judit Cégtörvényességi ügyek

021 Csurka Emőke Egy napos cégbejegyzési kérelmek

022 Várhegyiné Máthé Csilla Piroska Bt., hivatalbóli módosítások

026 Csongrádi Emese Egy napos cégbejegyzési kérelmek

030 Oravecz Gabriella Bt., hivatalbóli módosítások

049 Török Krisztina Emília Cégtörvényességi ügyek

069 Gyulai Gabriella Anita Cégtörvényességi ügyek

070 Hernády Bernadett Mária Cégtörvényességi ügyek

075 Dr. Csizmazia Ágnes Egy napos cégbejegyzési kérelmek

079 Antal Gyöngyi Cégtörvényességi ügyek

080 Komlós Eszter Cégtörvényességi ügyek

081 Osgyáni Regina Cégtörvényességi ügyek

082 Zelei Zita Cégtörvényességi ügyek

083 dr. Nusser Péter Cégtörvényességi ügyek

085 dr. Pél i Szilvia Cégtörvényességi ügyek

087 Jónás Mónika Kényszertörlési ügyek

088 Szemes Andrea Kényszertörlési ügyek

092 Benőcsné Sztudényi Renáta Cégtörvényességi ügyek

093 Jackli Dóra Katalin Egy napos cégbejegyzési kérelmek

094 Cserti István Kényszertörlési ügyek

100 Papp Gábor Cégtörvényességi ügyek

102 Kovácsné Takács Andrea Cégtörvényességi ügyek

103 Stuberné Sinkó Vera Alexandra Cégtörvényességi ügyek

108 Leinné Czine Tünde Egy napos cégbejegyzési kérelmek

112 Nagy Judit Kényszertörlési ügyek

166 Tornai Döníz Kényszertörlési ügyek

175 Harakály Krisztina Egy napos cégbejegyzési kérelmek

176 dr. Szepessy Orsolya Kényszertörlési ügyek

177 Galla Andrea Cégtörvényességi ügyek

178 Golarics Sándorné Cégtörvényességi ügyek

179 Dr. Nagy Ildikó Cégtörvényességi ügyek



4- lY. számú melléklet

A beosztott títkárok által íntézett civil ügyek

me e et loe l ataJya: . al fl IS

Tanácsszám Név Kirendelés a Intézett ügycsoportok
Törvényszékhez

Honnan Időtartam

12. Pk. Dr. Csiki Gábor egyesületek, alapítványok,
egyházak, pártok bejegyzése

119.Pk. Borzáné dr. Okos egyesületek, alapítványok,
Erika egyházak, pártok megszüntetése

16. Pk. Dr. Fekete Ildikó egyesületek, alapítványok,
Annamária egyházak, pártok bejegyzése

ll. Pk. Dr. Kazár Tímea egyesületek, alapítványok,
Zsuzsanna egyházak, pártok bejegyzése

14. Pk. Dr. Mikó Sándor egyesületek, alapítványok,
József egyházak, pártok bejegyzése

13. Pk. Dr. Oros Paulina egyesületek, alapítványok,
Klára egyházak, pártok bejegyzése

77. Pk. Dr. Pap Réka egyesületek, alapítványok,
Orsolya egyházak, pártok bejegyzése

7. Pk. Dr. Áldott Veronika egyesületek, alapítványok,
egyházak, pártok bejegyzése

120.Pk. Dr. Tóth László egyesületek, alapítványok,
István egyházak, pártok megszüntetése

Dr. Nagy Szilvia egyesületek, alapítványok,
egyházak, pártok megszüntetése

Nagyné dr. Tóth egyesületek, alapítványok,
Viktória egyházak, pártok megszüntetése

121.Pk. Dr. Harangi-Farkas egyesületek, alapítványok,
Gabriella egyházak, pártok megszüntetése

Dr. Molnár Szeréna egyesületek, alapítványok,
egyházak, pártok bejegyzése

A ll'kl .d"b r h.l 2017' T 1



4-V. számú melléklet

A beosztott ügyintézők által intézett civil ügyek

me e et l o e l atalya: . apn IS

Tanácsszám Név Intézett ügyesoportok

120.Pk. Dr. Bán Béla Bánk határozattervezetek előkészítése a
kormányrendelet szerint

119.Pk. Dr. Szőke Lívia határozattervezetek előkészítése a
kormányrendelet szerint

Dr. Páricsi Anna határozattervezetek előkészítése a
kormányrendelet szerint

Dr. Kocsis Zita határozattervezetek előkészítése a
. kormányrendelet szerint

Dr. Ott Máté Boldizsár határozattervezetek előkészítése a
kormányrendelet szerint

Dr. Nusser Péter határozattervezetek előkészítése a
kormányrendelet szerint

A ll'kl 'd"b I' h 'l 2017' T l
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