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Tárgyalt ügyek jellege

rérlet, kártérítés, vállalkozás, megbízás, cégperek, társasági
patá~ozat fel~lvizs.gálata: létesítő okirat érvén.ytele,ns~ge: tagsági
~ogv!szonybol szarmazo perek, vegyes kotelm! .Jogi perek,
adásvétel, cégbejegyző végzés hatályon kívül helyezése,
berződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi intézmények(,g"",,, k61c;ö",,_dé~;,,1Ö""'~ggöp"cl<, g~d~";
\ársaságok tisztségviselőinek és tagjainak felelősségével
~apcsolatos perek, csőd, felszámolás, kifogás, adósságrendezés,
ivagyonrend!,,~és,vitatott hitelezői igény
~állalkozás, vegyes kötelmi perek, biztosítás,
szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési feltételek
~rvénytelensége, adásvétel, gazdasági társaságok
~sztségviSelőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek,
relszámolással kapcsolatos perek, kiemelt jelentőségű perek,
pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
psszefüggő perek, felszámolás, kifogás, adósságrendezés,
jVagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
fgp~rek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira
érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó perek,vegyes
kötelmi jogviszonyból származó perek, vállalkozás, bérlet,
~dásvétel, szállítási per, szerződés érvénytelensége,
/isztességtelen szerződési feltétek érvénytelensége, kártérítés,
piztosítás, gazdasági társaságok tisztségviselőinek és tagjainak
felelősségével kapcsolatos perek, kiemeit jelentőségű perek,
ÍJénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
psszefüggő perek, tisztességtelen piaci magatartás. felszámolás,
kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői
l ,•geny
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Ir-- ,- lbégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira
I ~rvénytelensége, tagsági jogviszonyból szánnazó perek,bérleti

,lu lajdonjogi perek, lízing, szerződés érvénytelensége, kártérítés,
1'5.G. I I''-állaikozás, letéltel kapcsolatos perenkívüli ügyek, vegyes kötelmi,
1~6.Fpk. I,Dr.Gáll Edit ,berek, tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége, gazdasági
[edd. i'társaságok liszlségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos
,csütörtök. II,- perek társasági jogi perek, kiemeit jelentőségű perek, pénzügyi
j502.tárgyaló intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek,

!
. felszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitato
_ ---.Jhitclezői igény
i emzetközi fuvar, vegyes kötelmi perek, értékpapír, szerződés
IG.G. ~rvénytelensége, tisztességtelen szerződési feltétele
,36.Fpk. I brvénytelensége, vállalkozás, gazdasági társaságo
!kedd, IDr. Kaszap Tamás ~isztségviselöinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek,
licsütörtök il i,kicmelt jelentöségü perek, pénzügyi intézmények fogyasztói

1
1,214.tárgyaló il i!<-ölcsönszerződéseivel összefüggő perek, felszámolás, kifogás,

1 '~dósságrenclezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
11
1
- -r'- ladásvétel, megbízás, tulajdoni perek, bérleti jogviszony,

I II 'I'szerződésérvénytelensége, vállalkozás, kártérítés, kiemeli7.G. I
1 I r. Kisrákói ~elentőségü per, választottbírósági ítélet érvényesítése iránti
137.Fpk. !A ' . perek, pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
kedd, szerda, ,hnnamana I f'" k d'" 'k' " l '" k '120l. tárg)'aló 'I össze üggo pere , gaz asagl tarsasago tlsztsegvJse ome es
I 'I tagjainak felelősségével kapcsolatos perek, felszámolás, kifogás,
II' Ihdósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
!===---=="=- ",-'-=--="'-'=_--0_--===--=-. =1- Jt ==-==.:=;;=;;;...=-

II nemzetközi fuvar, kártérítés, vállalkozás, vegyes kötelmi perek,
il bavatosság, értékpapír, vállalkozás, gazdasági társaságo

'1

8.G- il ~isztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek,
:45.Fpk.' I
I ! , szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési feltétele
'kedd, Or. Perényi Eva brvénytelensége, kiemeIt J' elentőségu" perek, pénzügyi
i!csütörtök '
1 Intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefuggő perek,,,303.tárgyaló I~ , felszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitato
I I ~itelezöi igény
lj li 1~'ú1lalkozási, választoltbírósági határozat megtámadása, építési

:.,1

1

, szerződés, adásvétel, szállítási, ingatlan-nyilvántartási perek,

l
. il regyes kötelmi jogviszonyból származó perek, kártérítés,
9.G. il fisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége, gazdasági
i2I.Fpk. társaságok tisztségviselőinek és tagjainak felelősségével, i0r. Juhász Csaba ,
~áros nap, 'I ~apcsolatos perek, kiemeIt jelentőségü per, pénzügyi
1518.tárgyaló II lntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefuggő perek,

II,', I Ilisztességtelcn piaci magatartás, felszámolás, kifogás,
=========,I~dósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelező i igény

1

'1 I'i;cégperck, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira
ill.G. 1 prvénytelensége, tagsági jogviszonyból szánnazó perek, vegyes
44.Fpk. IPr. Eperjesi Zoltán kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, cégbejegyző végzés hatályon

I
szerda, i~cégbíróságon kívül helyezése, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
péntek, :koll.vez.h.) ~ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefuggő perek,
:317. tárgyaló il rel számolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitato
~ __ Il _ hitelezői igény



2
I~állalkozás,vegy~skötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,
!,bérleti,társasági jogi, bizományi szerződés, szerződés érvénytelensége,
tisztességtelen szerződés; feltételek érvénytelensége, gazdasági
lársaságok tisztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos
~crek, kiemeit jelentőségű perek, pénzügyi intézmények fogyasztói

I
"ÖICsönszerződéseivel összefliggő perek, felszámolás, kifogás,
~dósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
L-
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i"egyes kötelmi jogi perek, vállalkozás, kártérítés, adásvétel, bérleti
biztosítás, bizományi szerződés, szerződés érvénytelensége
lisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége, tulajdonjog'
~erek, gazdasági társaságok tisztségviselőinek és tagjaina
relelősségével kapcsolatos perek, kiemeit jelentőségű perek, pénzügy
Intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek
ladósságrendezés, bank- és hitclviszonyok, felszámolás, kifogás
~dósságrendczés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
:tógperck, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira
Ibrvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes kötelm.
lliogi perek, cégbejegyző végzés hatályon kívül helyezése, szerződés
\;rvénytelensége, kártérítés, kiemeIt jelentőségű per, tisztességtele
kzerződési feltételek érvénytelensége, pénzügyi intézménye
~ogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek, gazdaság'
lársaságok tisztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolato
~erek, felszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitato
!,itelezői igény
I egyes kötelmi jogi perek, közérdekű kereset, kártérités
ladásvétc1, társasági jogi, bizományi szerződés,

I
Iberződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési feltétele

D. S ',l Z . fi IiiérVénytelenSége,bank- és hitelviszonyok, gazdasági társaságo
I, J. zlln)og 1 so la ,. " I'" k" .. ak" l l" .... I k l k
:'r' cáta ,i.l1~ztsegVl~eOl~e es t.agjal~. .. ': e ossegev~ ..ap~so at.os ~ere
.. ',vallalkozas, kiemel! Jelentosegu perek, penzugyl mtezmenye

. if'ogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek, felszámolás,
kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői,

I I igény.

~I.G. l
I 'szerződés érvénytelensége, vegyes kötelmi perek, tisztességtele
122.G. il berződési feltételek érvénytelensége, gazdasági társaságo
133.Fpk. 'IIG.. . . d F'I 'CbsztségViSelŐinekés tagjainak felelősségével kapcsolatos perek,

I
I Y01'1ne r. 1 ep,3. Gf. I" 1állalkozási szerződés, szavatosság, kártérítés, kiemel

l iEva
likedd ;'elentőségű perek, pénzügyi intézmények fogyasztói
i20l. tárgyaló jkö.lcsönszerződéseivel összefüggő perek, felszámolás, kifogás,
! ~dósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
124.G:------'I..- ..-. .. ....~Jf~iajdOnj~~i, bérleti, biztositás, v~gyes kötelmi jo;- perek,
jl22.Fpk. ,i r. Németh Angéla ,~árté~ítés, adás~étel,. társasági )ogi,. birto~per, bizo~~yi
[[kedd, ii 'szerzoclcs, szerzodes ervenytelensege, tIsztessegtelen szerzodesI

E
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!fogvasztói kölcsönszerződéseivel összefuggő perek, felszámolás,
,kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői
JI. ,

.~]geny
I~ulajdonjogi, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel,1
'iársasági jogi perek, birtokper, bizományi szerződés, szerződés
brvénytelensége, tisztességtelen szerződési feltételek
~rvénytelenSége, bérlet, gazdasági társaságok tisztségviselői nek
rclelősségével kapcsolatos perek, kiemeit jelentőségű perek,
pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel

~

rSSZefuggŐ perek, felszámolás, kifogás, adósságrendezés,
Ivagyonrendczés, vitatott hitelezői igény, választott bíróság
)latározat mcgtámadása
I~egyes kötelmi jogi perek, tisztességtelen piaci magatartás
Ikártérítés, adásvétel, megbízási, társasági jogi, bizományi

I
S, zerződés, szerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződés'
~eltételek érvénytelensége, szállítás, bérlet, vállalkozás
igazdasági társaságok tisztségviselőinek és tagjainak

Ifelelősségével kapcsolatos perek, választottbírósági ítéle
,~rvénytelenítése iránti perek, kiemeit jelentőségű
i'perek,közérclekű perek, pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseivel összefuggő perek, felszámolás, kifogás
,hdósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
,vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés, tulajdonjogi perek, adásvétel
\negbízási, bérleti, társasági jogi, bizományi szerződés, szerződés
~rvénytelensége, tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége
kzállitás, értékpapír, vállalkozás, gazdasági társaságok

1

1isztségViSelŐinekés tagjainak felelősségével kapcsolatos perek
kiemeit jclel1tőségű perek pénzügyi intézmények fogyasztó,
[J,ölcsönszerződéseivcl összefiiggő perek, felszámolás, kifogás
l~clósságrel1dezés,vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény
I~égperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira
Irrvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó perek,tulajdonjog
iPcrek, adásvétel, megbízás, vállalkozási, bérleti jogviszonybó
'ISzármazóperek, szerződés érvénytelensége, egyéb kőtelm
0ogviszol1yból származó perek, tísztességtelen szerződési feltételek
l~rvénytelel1sége,tisztességtelen piaci magatartás, kártérítés, gazdasági

I
ltársaSágOktisztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolato
berek, kiemeit jelentőségű perek, pénzügyi intézmények fogyasztói
ikiilcsöJlszerzödéseivel összcftiggÖ perek, felszámolás, kifogás
~dósságrel1dezés,vagyonrendezés, vitatott hitelezői igény

-1Fgyes köte~mi )ogi. perek, kártérítés, ,adásvétel, b~rl~t~, tár~aság'
!)Ogl,bank- es hItelvIszonyok, tIsztessegtelen szerzodesI feltetelek
~rvénytelensége, bizományi szerződés, szerződés
brvénytelensége, szállítás, vállalkozás, gazdasági társaságok
fisztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek
kiemeit jelentőségű perek, pénzügyi intézmények fogyasztói,
kölcsönszerződéseivel összefuggő perek, felszámolás, kifogás,
If,c1ósságrcndczés, vagyonrendezés, vitatott hitelező i igény
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-Ipégperek,"- társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira

I
Frvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó perek, vegye
,kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási
ipégbejegyző végzés hatályon kívül helyezése, szerződés
ervénytelensége, vállalkozás, pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseivel összefiiggő perek, gazdasági társaságo
\isztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek
I"elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitato
hitelezői igény, kiemeit jelentőségű per,
ir,egyes kötelmi jogviszonyból származó perek, vállalkozás
pérI et, adásvétel, szállítási perek, szerződés érvénytelensége
,tisztességtelen szerződési feltétek érvénytelensége, kártérítés
'1'~iztoSítÜS,gazdasági türsaságok tisztségviselőinek és tagjaina
relelősségével kapcsolatos perek, kiemeIt jelentőségű perek

l
eénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
,összefiiggő perek, felszámolás, kifogás, adósságrendezés
i~agyonrendezés, vitatott hitelezői igény

I
bégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira
~rvénytelensége, tagsági jogviszonyból származ'

I
perek,vállalkozás, vegyes kötelmi perek, biztosítás
~zerződés érvénytelensége, tisztességtelen szerződési feltétele

"'l'rvénytdensége, adásvétel, gazdasági társaságo
risztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos perek
felszámolással kapcsolatos perek, kiemeIt jelentőségű per
bénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive
psszefiiggő perek, felszámolás, kifogás, adósságrendezés
r'agyonrendezés, vitatott hitelezői igény, választott bírósági ítéle
ervénytelenítése iránti per, kártérítés'-----"-'Ib~;'k- és hitelviszonyok, tisztességtelen piaci magatartás
pégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira
!~rvényldcnsége, tagsági jogviszonyból származó perek
ipégbejegyző végzés hatályon kívül helyezése, vegyes kötelm
mogi perek, vállalkozás, gazdasági társaságok tisztségviselőine
I~s tagjainak felelősségével kapcsolatos perek, kártérítés, kíemel
llielcntőségű perek, szerződés érvénytelensége, birtokvédelm "

_

perek, tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége
pénzügyi intézmények fogyasztói kölesönszerződéseive
Összefüggő perek, felszámolás, kifogás, adósságrendezés
~agyonrendezés, vitatott hi telezői igény
c0gperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira
~rvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó perek, vegye
kötelmi jogi perek, eégbejegyző végzés hatályon kívül helyezése
berződés érvénytelensége, kártérítés, kiemel t jelentőségű perek
'\isztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége, pénzügy"
intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefiiggő perek
rel számolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitato
lÍ1itelezői igény
"

!))r. Szondy István
li
li
ií

li

I -!II134,G,

FI,FPk" "
"szerda, IDr. Balázs Gábor
Ipéntek il
11314 tárgyaló ii

1
1
=

I

li
IlnG"
IIGGFpk,
'szerda,
Ipéntek
1101.tárgyaló
:

I,il,'1136,G,
!G3Fpk, ii ,
i I ' kl'[)r. Boda Janosszere a, pcnte ',I
1315 ' J'"
I ' targya o II
r. il

li l
i I,___ I--ii
il
137,G" "

11~~~~k, L" Balog Gábor

1:~~(~lö;~~~yalÓIII'

I
I I
I -II
I, II

bS,G, II

!17~,FPlk, Ibr. Lazányi Erika

I
"paratan ,
Inapok,
11102, tárgyaló
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r=Fő~'~:osi iÖ;~,inys~ék Gazd;;ági Kollégiumba a Bszi. 15. ~ (2) bekezdése alapján eljáró pere;-~
l .~:~r'"';;;~'~,r:-~:"~;gyt~h"",•••••~~, ~~'k;,n••,.--- l
C.~=ff~'~,.':~~u~~~,~ ~~:~~~:\ ,J~~~:;J~,~~:;~~~~~~~1~i~~~~~~k::r~~a~:t:~res kurreneia- .11

30, G,;Tudlt bir. ugymtezol)ntezese, felszamolas J
I~' ~=5 G,;b~:, 'Tasnádi ..... '~(VllégrehajtáS'PénzügYiintézmények fogy~sztói ---Fl'
li. 2 ;;.28. G.; I~senge Katalin fölcsönszerződéseivel összeruggő perek és peres kurreneia ;
'1"9 G l ' .. "I ' l' ~l. fl' ' ,1 mtezese, le szamo as :
i,=~~,=:::=:~~-=~ -~.~=---=.~:'::'-'-:::'":'.- --:::I~ :~4.G.; I!l i~égreha.itás,pénzügyi intézmények fogyasztói ~
il 3 ;p6. G.; pr. Vidéki Noémi Ifölcsönszerződéseivel összeruggő perek és peres kurreneia '1'1'

li 137. G. i intézése. feiszámolás .
! ~~ ==9~G~;'.'C' ~"l,=~~.,. "~o=lé~;:eh';jtáS, pénzügyi intézmények fogy~~ztÓi .
'l ,) 9. G.; :pr. Piti Sándor !kölcsönszerződéseivel összeruggő perek és peres kurreneia

'f •
4 24. G.: !intézése, felszámolás

ii'=5~~i~:Gci.' . '~Il[';:t~:.~n~a~~"'l~f~~~~{~:;~~~~~~~/~~~~~~~tp~~a~:~~res kurreneia J:j
I ~ 8 G Ir d' I. .. "I ' l' I

1

__ -.iL~'_'q ~ J II It _ :!ntczese, le szamo as J

,'I~----l . I~égrel~ajtás,pénzügyi intézmények fogyasztói -----11

il 6. I:J 7. G.; pr. Baksa Akos IföJcsöl1szerződéseivel összeruggő perek és peres kurreneia
i .•• __ ~3:g:.. _. J --.l~e, felszámolásr.7~--8.G.~-.. -"iE:. GyüdÚ~tván I~égrehajtás, pénzügyi intézmények fogyasztói D

27.G.:; Ikölcsönszerződéseivel összefliggő perek és peres kurreneia. II
Felszámoló ,I ~'\ntézése,felszámolás II

I b' 'k ,J H;! . Ira ;1

" 8. li12.G., ipl:. Koroknai Lídialrégrd~~jtá;:pénzügyi intézmények fogyasztói 'rL __jt~~__.JI ,._00" _i~~e::s~:z:e~~~~~:;sel össze~~g~~~:~~,~s.~:reSkurreneia .,_~

l. Elsőfokú peres iigyszak

A kollégiumban az első fokú ügyek kiosztását, átosztását a fent megjelölt ügyesoportok
figyelembevételével a kollégiull1vezető, kollégiumvezető-helyettes és a csoportvezető bíró végzi.
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Fővárosi Tön'ényszék Gazdasági Kollégium

másodfokú peres ügyszak

l
II
li
li

il
l!

"='''''~''=============~;-ij
li Tárgyalt ügyek jellege ii

il
li,.
i!

pe~~kll

'jfzerZŐeléSérvénytelensége, kártérítés, megbízás;, bizományi szerződés,li
biztosítús, cégjogi perek, értékpapírból eredő jogviszony, egyébl,
gazdasági perek, !

Bíró neve
iBírói
I, 'l

i~tanács If
-szüma, !~
!,tárgyalási,!
nnapjai, ~:
!:hirgyaJó,="~==~~:",," ~-~- -,-,'= "....
~1.Gf pr. .Híme,: Gabriella ,)uJajdonjog, vállalkozási, megbízási szerződéssel kapcsolatos
l,tanaes I.tanaeseinok I~ártérítés, egyéb kötelmi jogviszonyból származó perek,
::szerda. :Dr. Miklós János "
i;csütörtök ipr. Dulai Erzsébet ii
pfu J •
)?~gy~ló If
1~~Gf."='1:6r. GállcK~is~ti~~ ~
rtanács ;tanácselnök
:,szerda, !Dr. Kóróeli Judit
;csütörtök ,Dr. Lllpóczné elr.
lb/b iKrammer Edit,.
("tárgyaló

ih'Gf"'-'IPr. Kisrák'Ói=='~I'~~erződés érvénytelensége, kártérítés, bizományi szerzödés, biztOSítá~!
:~anáes lj<\nnamária ertékpapírból eredő jogviszony, egyéb gazdasági perek, I':
.szerda "janácselnök . :
IQO 1, t}yőriné dr. Filep Éva il i'
l'tánryaló :Karacsné dr. Orosz II! ~
II. ;~abriella i

i. Dr. Imre Júlia l'j'
l~.t l
il i(kirenelelve Budapesti!!
;: 1)1.,lll. Kerületi II

1
,~i3írÓSág 2017.05.31.) 'Il
I',' lfelszámolási I II

lt ~~
" !pgyszak:20 16.11.14. I:,'

Ihapjától li ''.u._ .. _ ~'" __ ,~_.--'-'~,~,~,_~ __ .-'===~= ~===================='i

:14.Gf.- -D;'~Beró K-;;Uti~líll]ajd~-;;jog, hé;]eti, vállalkozási, megbízási szerzödéssel kapesolat~~;!
::tanács tanc{csc1nök perek, kártérítés, egyéb kötelmi jogviszonyból származó perek, !
iJ,edel Dr. Moháesv Gábor
!~ :J "' l~
1,420. [tanácselnök II
!tárgyaló 'br. Kéri Zsuzsanna

Az eljárási törvényben szabályozott esetekben (perújítás, kizárás) az ügyelosztási rendben megjelölt
tanács helyett másik - azonos vagy hasonló ügycsoportban tárgyaló - tanács jár el, a kollégiumvezető
vagy a kollégiumvezctö-hcJyettese kijelölése alapján.
Az ügyek elosztásának módját a bírúk által tárgyalt ügyesoportok és a munkateher határozza meg úgy,
hogy az aelott ügycsop0l'tban az érintett bíróra történő szignálás az érkezés sorrendjében történik.
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Az ügyeleti rend értelmébcn minrlen tárgyalási napon két helyettesítésre kijelölt ügyeletes bíró a Varsányi
Irén utcai épületben tartózkodik: J. mcgjelöléssel az elsődleges, illetve lJ. megjelöléssel a másodsorban
helyettesítő biró.

II. Másodfokú peres ügyszak

A kollégiumban a másodfokú peres ügyszakban az ügyek kiosztását, átosztását a fent megjelölt
ügycsoportok figyelembevételével a kollégiumvezető végzi, távollétében a kollégiumvezető-helyettes
helyettesíti.

Az eljárási törvénybcn szabályozott esetekben (perújítás, kizárás) az ügyelosztási rendben megjelölt
tanács helyett másik - azonos vagy hasonló ügyesoportokat tárgyaló - tanács jár el, a kollégiumvezető
vagy a kollégiumvezető-helyettese kijelölése alapján.

Az ügyek elosztásának módját a tanácsok által tárgyalt ügyesoportok és a munkateher határozza meg úgy,
hogy az adott ügycsoportban az érintett tanácsra történő szignálás az érkezés sorrendjében történik.

A tanács valamely tagjának akadályoztatása esetén a helyettesítés az ügyeleti rend szerint történik.
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Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium
felszámolási ügyszak

I!száma, I~~irúneve :I! ál'gyalt ügyek jellege
ltárgyalási L
Inapjai,
[tárgyalór-o =-=I[ .- II~elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
II].Fpk. I Ilitelezői igény, eégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő
~41.G. II i:okirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes
'1102-103 b Ikötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,
'l~árgyaló 'Ii r. Gcre Magdolna Ibégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
~eosztas ,I :\ntézmények fogyasztói köIcsönszerződéseivel összefúggő perek,
il,'szerint 'I l~eIszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott

Iflitelezői igény
?Fpk. I ifelszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
155.G. ihitelezői igény, eégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő
I 102-103. , Ibkirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes
1~3rgyaló 11:lajnalnédr. Káder :kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,
libeosztás fdi! IfégbejegyZő végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi

I
llsz~rint_il iíntézmények fogyasztói köIcsönszerződéseivel összefüggő perek
,~.J'pk I IIfelszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
:1143.G. Jlitelezői igény, eégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő
1102-103. pkirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes
~árgyaló Dr. Horváth Andrea .kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,
[libeosztás I tégbejegyző végzés. szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi

l
,szeri~J. . .__ ~Il~zl1lé~2'e~f~il.2'~sZ!~~~öl~sön_s~erződéseivelösszefüggő perek
,14.Fpk~--I' --------------- -iÚ~ls-~;;~;lOlás~-kif;gás, - - adÓ;~ág~endezés, vagyonrendezés, vitatott
1151.G. , IllitcJezői i~éJlY, eé~perek, t~r~a~ági ?atáro~t fel~lvizs~álata, létesítő
I102- I0-,. II . Ipklrat ervenytelensege, tagsagl jogvIszonyboI szarmazo per, vegyes
~árgyaló liDr.Szántó Csilla :,kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,

I
'beosztás I itégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
szerint II I~ntézmények fogyasztói köIcsönszerződéseivel összefüggö perek
15.Fpk. i i~'elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatotti
45.G. Szilasné dr. Mosonyi Ihitelezői igény, eégperek, társasági határozat felülvizsgáJata, létesítő
1102-103. tIedVig ~kirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes
~árgyaló ikötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,
Ibeosztás ----.J:eégbejegyZő végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
,'''''''' _ ,_ . _ 1""=,""kfO,,",'''6i kök"""~-=ldé",i",,,"~rugg6"rek

I ,
ii

'1_ _ L Ji
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lf"'=-=-=--~. = --.....,..=--=- -==---==---===--=--=---," -
"6,Fpk, 'IifelsZámOláS, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
164,G, ..', hit~lező,i i~ény, eé~perek, t~sa~ági ~atároz~t fel~lvizs~álata, létesítő
1102-103, )r. Hollel' Al1lko i~oklrat ervenytelensege, tagsagl JogvIszonyboI szarmazo per, vegyes
Iltárgyaló oroltya 'Ii<ötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,
I!beosztás L pégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
I!~~e~~ .~ill(ézmények fogyasztói köle~ön~zerződéseivel összefüggő perek
:rFp~I-------'-lfuiszáll1oláS, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hiielezői
111470" II Itgél~y, cé~perek, .tá~sasági határ?zat. felül,:,izsgálata, léte~!tő ?kirat
1102-1OJ, Dr. Szenclrevné dr. ervenytelensege, tagsagl JogvIszonyboI szannazo per, vegyes kotelml Jogi
;l,írgyaló U'ekete IIdik6 I'perek, kártérítés, adásvétel, megbízási, cégbejegyző végzés, szerződés
1beoszti,s I Irrvénytelensége, . vállalkozás, pénzügyi intézmények fogyasztói
Iszerint I li<ö1csönszerződéselvelösszefüggő perek
------"-----=~~=====,,,=~~~===.======;;;;;;~===============l1!18.FPk.I1 :1~'elSZámOlás,kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
1,48.G. II ,l'litelezői igény, eégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő
11102-103 1'1 },kiral érl'énytelensége, tag~ági jogviszonyból származó per, vegyes
"Itárgyaló IT-lallgatónédr. Fejes Ikötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,
(,beosztás IAndrea I~égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi,
Ilszerint _Il I~ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek I
}9~"i~J~k.c~-----"""~,~~,=~~==~,-,,,~~6d:felszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatottl
19.Cspk. 11itelezői igény eégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesitő
16.G I nkirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes
1102-103. iDr.Koesi Balázs 'Iköteimi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,

I'ltárgvaló pégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
Ibe;;ztás ' ',illlézmények fogyasztói kölc~ön~zerződéseivel összefüggő perek,
I "',szerint li

1

1[lo.FPk."[i _. l,relSZámOlás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
150.G. It hitelezői igény, eégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesitő
;1' 02-1 03. IfVelősynédr. Péteri 'I;.okiratérvénytelensége, tagsági jogviszonybóJ származó per, vegyes
I~árgyal? k-:suzsanna /<ötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,1
ibeosztas I i:eégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyil
[Iszerint I lintézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek I
,!II.Fpk. I. l:felszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
142.G. ihilelczői igény, eégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő
! 102-J03. I~kirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes

I
lltárgyaló Szeeskó Tiborné dr. Itötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,
[beosztás .,eégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
:Iszerint I~ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek
112.Fpk. I~elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
,52.G. ,)litelezői igény, eégperek, társasági határozat felülvízsgálata, létesítő
! 102-103. I:.okiratérvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes

I
rtárgyaló "oltiné dr. Szabó kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,
Ibeosztás J~ol'a I;cégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
!;szcr~ 1 !lintézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perekIr----il - II
LJ I
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1

114j;~k. II felszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
54.G. I~amkóné dr. Győr Ihitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő
1102-103. Mária 10kirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes
l~árgyalÓ tötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízás i,
leosztás Icégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
i,szerint 'Intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

I
lls:FPk. ~elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitato
, 'I~4.G. t' ,hite!czői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő
'1102-103. 'fodorné dr. Lettner Ipkirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes
I~árgyaló II Jrzsébet Ikötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,
l'lbeosztás l Ibégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi,
'Iszel'l~ 'Intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek I
l~1'~7~.-FPk-.-lll-=- elszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatotti

;,hitelczői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő
inG. II Ipkirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes
; I02.1 03. br. Balázs lldikó Ijcötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,
Irárgyaló I cégbejcgyzö végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
"bcosztas lintézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek
Ilszerint ,
lil8Fpk ll' iifelszámoláS, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
;114o.G. hitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő
1102-103. bkirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes
Iltárgyaló 'r. Vozák Hermin ,:kötell11i jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízásí,
IFeosztás I IF,égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
Ilszerint íntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek
119.Fpk. -r=~~~~~=~~J~I;~ál;l~íá;, . kifugá;, -'~Ó~ságrendezés, vagyonrendezés, vitatott!
3.GI'. p'. Imre .Júlia fhitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítől

1

1102-103. 'Ikirendelt bíró PKKJ3 IIPkirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes
Itárgyaló izoI6.06.0 I - ~ötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási,
'Ibeosztás izo17.05.31. "eégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
Iszerint I ~ntézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek
,120.FPk. I !felszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitato
',60.G. I IhiteleZői igény. cégperek, társaságí határozat felülvizsgálata, létesít"
rll02.1 03. ,I bkirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegye
I~ürgyaló IDr. Horváth Erika [kötelmi Jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási
'beosztás I i;eégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
~szerin( .-JI ISntézményck fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő perek

~

'3.Fpk. i--.-----iFSŐd, felszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
, 3.Cspk. 'Ihitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesít"
I 3.G. I pkirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegye
,1102,103. Dr. Elek Orsolya iJ,ötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási.
!~árgyaló I 'I'cégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, gazdasági
lIbeosztás kársaságok tisztségviselőinek felelősségével kapcsolatos perek,
IberitH "társasúgi jogi perek, felszámolással kapcsolatos perek, kiemeit
'1 I~ielentőségű per, pénzügyi intézmények fogyasztói
Ir. o ~._i lkölcsönszerződéseivel összefüggő perek
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1~5F~k.-'~I! lelszámolás. üfugás.' adósságrendezés,vagyonrendezés,vitatott hitelezői igény
145.G. ~ cégpercK, társasági határozat üdülvizsgálata, létesítö okirat érvénytelensége,
102-103 l ':lagsági jogviszonyból származó per, vegyes kötelmi jogi perek, kártérítés,

. l "dásvétel, megbízási, cégbejegyzővégzés, szerződés érvénytelensége,Itárgyaló 'I'.r. ModlovlC l r
libeosztás ,iAgota ~állalkozás, pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
;e~_C.!:.1ll1I _ iösszcfliggő perek

I 7.Fpk. ~ IWelszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
!57.G. Vr. Tisza Erika 'hitelezői igény, eégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő
. l "i l 02-103. (kirendelt PKK-ról Ipkirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes
;,lárgyaló ,pO 16.10.0 l - Irötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbizási,
libeosztás r'QO 17.0930) I,cégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
'~~C.!..I.t:'I_ _ II.'.ltézlllényekfogyasztói kölesönszerződéseivel összeruggő perek
f---.- -T---- -------í,--------

Ibs.Fpk. I~elszálllolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatot,
'15S.G.hitelezői igény, eégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítől
1102-103. 'uskásné dr. Varga pkirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyesí
'Itárgyaló V\nikó,kötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbízási.l
'Ibeosztás I I'c.'. égbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
liSzenni _..:C.'~~. . ~0~~m~~yek fogy~sztó~~ölesö~_s~e.t:ződéseivel összeruggő perek
Ir:iO.I:PIC I. !clszúlllolás, kii"ogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői
69.G. l,igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okirat
11102-103. :Dr. Farkas Sándor íl.\,.'rvénytelensége,tagsági jogviszonyból származó per, vegyes kötelmí jogi

l, . I . I Iperek, kártérítés, adásvétel, megbízási, eégbejegyző végzés, szerződés_llargya o
;~eosztás ",crvényteiensége, vállalkozás, pénzügyi intézmények fogyasztói

Il
kölcsönszerződéseivel összefüggő perek, cégügyek: bt., kkt., kft., rt.,

I zerint
'131.Fpk. Ifciszálllolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
!161.G. Ihitelezői igény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő
1102-]03. ! r. Balázsné dr. bkirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes
I~árgyaló i~3aloghCsilla ;kötelllli jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbizási,
beosztás II l,eégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
ll!~zerint I'ntézmények fogyasztói kölesönszerződéseivel összeruggő perek
'32.Fpk. felszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
162.G. Ihitelezői igény, eégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő
1102-103. pkirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyesi
,tárgyaló r. Szilágyi Aranka ikötelmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbizási,
!Ibeoszlás I l'cégbejegyző végzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
I,szerint " Intézmények fogyasztói kö!csönszerződéseivel összeruggő perek!r-~~-~~"O~.~~~ =-.~ij~l~zám~i;s: kÚ~g;;, = ";eÍós;ágrendezés, vagyonrendezés, vitatott
j3S.Fpk. Ihitelezői igény, eégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő
~63.G. b I.P. kirat érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes
~102-103. : r. Milrgil18 :kötclmi jogi perek, kártérítés, adásvétel, megbizási,
:!tárgyaló risztina li'cégbejegyzővégzés, szerződés érvénytelensége, vállalkozás, pénzügyi
I eosztás f~tézmények fogyasztói kö!csönszerződéseivel összefüggő perek,

szen nt l,c:"e;,;g;;l;,;lg~),.;;'e;"k;;,,:,.;;b;;"t.~,;"k:;,;k:;,;t.~,;"k;;,ft;;".,:;rt~.=""",;==============;===-11
il39 FPk-.-11 =======~=ICSÖd, felszámolás, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatottr~;Si;"_"=,_L~__. ~_=_=_= ~\l.~t:ol::ö:_~g~,~y,~é_gp,:,~~,tá~~aságihatározat felülvizsgálata, létesítő okirat
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11102-103. I I~rvéllylelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes kötelmi jogi
Itárgyaló Dr. Farkas Ildikó I'perek, kártérítés, adásvétel, megbízási, cégbejegyző végzés, szerződés
;~eosztás I prvénY,lelensége: . vállalkozás,,, pénzügyí intézmények fogyasztói
I~zerint ___________ ---..i.kolc,ollszer7oQese'veloss7eflJggoperek

'p8G~- Ir----------~Ir;;,,,~'~,Io" ,~"ödé,1fui'.'~'"y'd,""g'.k1=el,jelffi""g~
'168.Fpk. : per, pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
I~(cdd,_ I~r.Kádárkúti Enikő IÖsszefüggő perek, tisztességtelen piaci magatartás, felszámolás,
Jcsütönök, IL (elSZámOláS, kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott
I~15. titelezői igény, pénzügyi intézmények fogyasztóil
IIárgyaló rölcsönszerződéseivel összefüggő perek I!ir- - - tegyes kötelmi jogviszonyból származó perek, vállalkozás, bérlet,1
i I I. dásvétel, szállítási per, szerződés érvénytelensége, tisztességtelen
I[ b Iszerződési fell. érvénytelensége, kártérités, biztosítás, gazdasági
'[21.FPk. 'r. Bala Tímea I~társaságok tisztségviselőinek és tagjainak felelősségével kapcsolatos
I' I Iper, kiemeIt jelentőségű per, pénzügyi intézmények fogyasztói
I l kölo"ő"~",öd'"d"l '"reru,,' pe"~ kő","'ekOp"cl<.

I
li~ISZán~?I.ás: kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott

__ p,ltelez01lgeny,

I
l!felszámolás. kifogás, adósságrendezés, vagyonrendezés, vitatott hitelezői,

i ' .ligény, cégperek, társasági határozat felülvizsgálata, létesítő okira,
,122.Fpk. r'Polg"Dili. érvénytelensége, tagsági jogviszonyból származó per, vegyes kötelmi jogi

~
,'perek: kúrtérítés: adásvétel, mcgbízási, cégbejegyzö végzés, szerződés
Frvéllyteiensége, vállalkozás, pénzügyi intézmények fogyasztói

L I~ölcsöllszerződéseivelösszeftiggőperek
-

- 1

I
,
I
I

'i

~1
I
I

. ,-' -

Fővárosi TiiJ'vényszék Gazdasági KolJégiumba a Bszi. 15. ~ (2) bekezdése alapján eljáró
felszámolási ügyszakba beosztott titkárok

... - ~-'

i47.FPk.

i~-8.Fpk.
:!

r--=--
:i

il
:'~_.-
if

\anács száma ~itkÍl- ncve Ilntézett ügyek jellege:f~=-- .__._~"~:~ -,
:26.Fpk. pr. Koháry Agnes felszámolás, pénzügyi intézmények fogyasztói

•... . ._ ~ölcsönszerződéseivel összefüggő perek
i - ... ... - ---- ------,_.._-,.-,. . - - ...-- - ---- --~.

Dr. Csefkó J ulianna Zsuzsanna felszámolás, pénzügyi intézmények fogyasztói
ii kölcsönszerződéseivel összefüggő perek._..... ,. ,
'pr. Czuper Úuzsanna '-Irelszámolás, pénzügyi intézmények fogyasztói
il. "" -=l~ölcsönszerződéseivel összefüggő perek

'49.Fpk.150J,~i;-.~~-~-".~-r- ~=~."'~~-==

'52~Fí)k."'===~Dr.-s llhajd~Mó~;b---~-lfclSZá~~lá;~pé~ügYi intéz~ények fogyasztói ---ll
,_ J '
- _ _ ' _ _ ölcsönszerződéseivel összefüggő perek !
!55'F"~k''='~"'C 'pl::;:i~;~~~i-F~-;k~~Gabriella elszámolás, pénzügyi intézmények fogyasztói II
L.-.=~ ...._=_, ,L- -,'"~','=C=.'.' kölcsönszerző~~s_~!_~elösszefügg?_?~~~k _I
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,5~G.r;~t~~~'." ~í)~"";r~ó'Úd'i'I~Ó-- ~elszámolás, pénzügyi i~tézmények fogyasztói
!I 'kölcsönszerződéseivel összefüggő perekI.. - -_ -._, r' ..,_.._- - _,.. , , -._-.-- r,;-;--_.......... ..-----
.57.Fpk IDr. Pethő Anasztúzia ifelszúmolás, pénzügyi intézmények fogyasztóiiL ..L _,~ölcsönsze!ződéseivel összefüggö perek
!i59~Fpk-:-----!br. Vágó E~;~----", -jfelszámoJás, pénzügyi intézmények fogyasztói
II . ,L ~,~~_~I~'_" !,,, "= ...1=~~. __ ,=Jölcsön~~erz~~!se~~l ö~s.z:~~gg~R.e:.e,~ j

Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium
felszámolási ügyszakba beosztott

az 56/2008. (IlI.26.) Korm. rendelet alapján eljáró bírósági ügyintézők

~an'íCS IHírbsági iigyintéző neve Feladatoksz~~~_.l__._______._.
I

Alföldiné Huszti Judit által befejezettbírák
kurrenciális ügyek intézése a
kormány rendelet szerint

IDr. Barnás Áron csödügyck intézése, bírák által
befejezett kurrenciális ügyek

I
intézése a kormány rendelet
szerint

26,Fpk" Bödecs Róbertné felszámolási ügyszakban
47,Fpk" titkárok mellett végzett
48.Fpk., utómunkák kormányrendelet
52,Fpk., szerint
55.Fpk"
56,Fpk.,
57,Fpk"

FFPk I
Fundukidisz Alex ISZ ügyfélcentrumban az ügyfelek

fogadása, ügyeik intézése,
bírák által befejezett
kurrenciális ügyek intézése a
kormányrendelet szerint

Juhos Krisztina bírák által befejezett
kurrenciális ügyek intézése a

I kormányrendelet szerint
~.._---,

l.G" IMecscki Tamásné kollégiumvezető mellett,
24,Fpk" elnöki ügyviteli feladatok
3,GC, ellátása, csődügyek intézése,
9,Cspk" felszámolási ügyek intézése,
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~3.CS;J
139.Cspk

26.Fpk., Novákné Ináncsi Erzsébet felszámolási ügyszakban
47.Fpk., titkárok mellett végzett
48.Fpk., utómunkák kormányrendelet
52.Fpk., szerint
55.Fpk.,
5óTpk., '

i57.1))k,
59.1.pk.

I
Dr. Szabó Tímea bírák által befejezett

kurrenciális ügyek intézése a
kormányrendelet szerint

Szepesvúri Anikó bírák által befejezett
kurrenciális ügyek intézése a
kormányrendelet szerint.-._--------~._-_.~--------.--_.

I Tamásiné Múcs Zsuzsanna ügyfélcentrumban az ügyfelek
fogadása, ügyeik intézése,
birák által befejezett

I kurrenciális ügyek intézése a
kormányrendelet szerint

Wahl Vilmos ügyfélcentrumban az ügyfelek
fogadása, ügyeik intézése,
bírák által befejezett

I , kurrcnciális ügyek intézése a

I I kormányrendelet szerint

III. Felszúmolúsi ügyswk

A kollégiumban a felszámolási ügyek kiosztását, átosztását a fent megjelölt ügycsoportok
figyelembevételével a csoportvczetö végzi, távollétében a csoportvezetö-helyettes helyettesiti; a
csödügyek szignálását a kollégiumvezetö, távollétében a csoportvezetö bíró végzi.

Az eljárási lörvcnybcn szabályozott esetekben (kizárás) az ügyelosztási rendben megjelölt bíró helyett
másik bíró jár el, a csoportvezc(ő vagy helyettcse kijelölése alapján. Az ügyek elosztása az érkezés
sorrendjében történik.

Biró akadályoztatása eselén a helyettesítés az ügyeleti rend szerint történik.
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.Fiivárosi Törvén

Ügyek jellege

t., kkt. kft., rt., nonprofit, (bejegyző végzé
hatályon kívül helyezésére irányul'
jlcreket,tagkizárás iránti pereket,társasági határoza
fclülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
alapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
megállapítása iránti pereket, egyéb tagság'
viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
összefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolato
pereket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
pénzügyi intézmények fogyasztó'
kö!csönszerződéseivel összefüggő ereket).
t., kkt., külf. váll. mo-i fióktelep., kft. ,rt, kht.
lonprofit, (bejegyző végzés hatályon kívül
'helyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránti
ereket,társasági határozat felülvizsgálata lran
.ndult pereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket,
gyéb tagsági viszonyból eredő pereket, cégné
áltozásával összefüggő pereket, gazdaság'
ársaságok tisztségviselőinek felelősségéve
apcsolatos pereket, tagi felelősséggel kapcsolato
ereket és- pénzügyi intézmények fogyasztó'

l"ölcsöns7.crződéseivel összefü ő ereket .
kt., külf. váll. fióktelep., ker. képv., bt., kft oktató'
l1unkaközösség., rt, közjegyzői íroda, (bejegyző
égzés hatályon kívül helyezésére irányuló
ereket,tagkizárás iránti pereket,társasági határoza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
megállapítása iránti pereket, egyéb tagsági
'iszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszeniggő pereket, gazdasági társaságo
tisztségviselőínek felelősségével kapcsolato
ereket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
énzügyi intézmények fogyasztó'
ö!csönszerződéseivel összefü ő ereket .
t., bt., kft., szövetkezet, rt., (bejegyző végzé

latályon kívül helyezésére irányul'
ercket,tagkizárás iránti pereket, társasági határoza
felülvizsgálata iránt índult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
l1cgálla ítása iránti ereket, e éb ta sá i

Bíró neve

005 Dr. Márton Szabolcs

007 Dr. Bátai János

008 Dr. Paczolayné dr. Szilágyi
rzsébet

Bírói
tllnács
száma
002 Dr. Osvald Csilla
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iszonyból eredő percket, cégnév változásáva
..sszefiiggő pereket, gazdasági társaságo
tiSZlségviselőinek fclelősségévcl kapcsolato
crckct, tagi felelősséggel kapcsolatos pcrekct és
énzügyi intézményck fogyasztó'
ö1csönszcrződéscivel összefüg ő creket).
kt., bt., kft., nonprofit., rt., (bejegyző végzé
atályon kívül helyezésére irányul'
JCreket,tagkizárás iránti pereket,társasági határoza
felülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
negállapítása ininti pereket, egyéb tagság'
iszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolato
creket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
énzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefü ő creket.
~kt., bt., kft., rt.,(bejegyző végzés hatályon kivü
~Jclyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt"
pcrcket,társasági határozat felülvizsgálata irán
'ndult pereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
'rvénytelenségének megállapítása iránti pereket
gyéb tagsági viszonyból eredő pereket, cégné
áltozásával összefüggő pereket, gazdaság'
ársaságok tisztségviselőinek felelősségéve
'apcsolatos pereket, tagi felelősséggel kapcsolato
crekct és- pénzügyi intézmények fogyasztó'
'ölcsönszerződéseivel összefü ő ereket .
kt.. bt., kft., rt. szövetkezet,(bejegyző végzé
Jatályon kívül helyezésére irányul'
creket,tagkizárás iránti pereket,társasági határoza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
egállapítása iránti pereket, egyéb tagsági
'iszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefúggő pereket, gazdasági társaságo
kisztségviselőinek felelősségével kapcsolato
~ereket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
pénzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszcrződéseivel összefü ő ereket .
t., kft., rt., szövetkezet,(bejegyző végzés hatályo
Ívül helyczésére irányuló pereket,tagkizárás iránt"
creket,társasági határozat felülvizsgálata irán
.ndult pereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
'rvénytclenségének megállapítása iránti pereket
gyéb ta sá i viszon ból eredő ereket, cé né

r. Pulay Annamária

r. Tal11ásinédr. Solymos Judit

Dr. Benyó lldikó

Kalamárné dr. Bodonyi Nóra
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áltozásával összefüggő pereket, gazdaság'
ársaságok tisztségviselőinek felelősségéve
apcsolatos pereket, tagi felelősséggel kapcsolato
Jcreket és- pénzügyi intézmények fogyasztó'

__ . ~.~ ölcsönszerződéseivel összefüggő ereket .
O19 Dr. Vágó Imre bt., kJl., rt., nonprofit,(bejegyző végzés hatályo

ivül helyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt"
ereket,társasági határozat felülvizsgálata irán
.ndult pereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
,rvénytelenségének megállapítása iránti pereket
gyéb tagsági viszonyból eredő pereket, cégné
'á Itozásával összefüggő pereket, gazdasági
ársaságok tisztségviselőinek felelősségéve
'apcsolatos pereket, tagi felelősséggel kapcsolato
'erekct és- pénzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefüggő ereket).

020 önnyüné dr. Mondok Edit bt., kft., rt., szövetkezet, nyrt,(bejegyző végzé
latályon kívül helyezésére irányul'
ereket,tagkizárás iránti pereket,társasági határoza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
negállapítása iránti pereket, egyéb tagság'
'iszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszcfüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolato
crckct, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
énzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefü gő ereket).

023 éczelyné cll'. Mészáros Margit t., bt., külf.váll.fióktelep ker., kft., rt., nonprofit
bejegyző végzés hatályon kívül helyezésér
irányuló pereket,tagkizárás iránti pereket,társaság'
latározat felülvizsgálata iránt indult pereket
_éghcjcgyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket
.gyéb tagsági viszonyból eredő pereket, cégné
áltozásával összefüggő pereket, gazdaság'
ársaságok tisztségviselőinek felelősségéve
apcsolatos pereket, tagi felelősséggel kapcsolato
ereket és- pénzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefüggő ereket .

028 Dr. Mamusich Gertrúd kt., bt., kft., nonprofit., rt.,(bejegyző végzé
atályon kívül helyezésére irányul'
ereket,tagkizárás iránti pereket,társasági határoza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
legállapítása iránti pereket, egyéb tagság'
iszon ból eredő ereket, cé név változásáva
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"sszefliggő pereket, gazdasági
isztségviselőinek felelősségével kapcsolato
ereket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
énzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefliggő ereket ,
1., kkt., kft" rt" szövetkezet,(bejegyző végzé
latálvon kívül helyezésére irányul'
erekel,tagkizárás iránti pereket,társasági határoza
felülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
egállapítása iránti pereket, egyéb tagság'
iszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefliggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolato
ereket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
énzügyi intézmények fogyasztó'
',ölcsönszerződéseivel összefli ő ereket).
1., kkt., kft., rt., nonprofit,(bejegyző végzé
lalályon kivül helyezésére irányul'
ereket,tagkizárás iránti pereket,társasági határoza
eiül vizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
11egállapítása iránti pereket, egyéb tagság'
iszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
"sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
,isz:ség visclőiliek felelősségével kapcsolato
ereket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
énzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefli ő ereket .
1., kkt., kft., szövetkezet., rt,(bejegyző végzé
1atályon kívül helyezésére irányul'
creket,tagkizárás iránti pereket,társasági határoza
felülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapj ául szolgáló okirat érvénytelenségéne

,11egáJlapítása iránti pereket, egyéb tagság'
iszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolato
ereket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
énzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefli ő ereket .
t., kkt., rt., kft., nonprofit,(bejegyző végzé
hatályon kívül helyezésére irányul'
ereket,tagkizárás iránti pereket,társasági határoza
felülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
Iapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
egálla ítása iránti ereket, e éb tagsá'

Dr, Kulcsár Klára

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna

I ;agyné dr. Fütjcs Erzsébet

lOr. Dévényi Tibor
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viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefüggő . pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolato
ereket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
énzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefü ő ereket .
t. ,kkt. , kft., rl.,nonprofit, európai gazd. egyesülés
bejegyző végzés hatályon kívül helyezésér
~rányuló pereket,tagkizárás iránti pereket,társaság'
mliiÍrozal felülvizsgálata iránt indult pereket
égbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket
gyéb tagsági viszonyból eredő pereket, cégné
áltozásával összefüggő pereket, gazdaság'
ársaságok tisztségviselői nek felelősségéve
apcsolatos pereket, tagi felelősséggel kapcsolato
pereket és- pénzügyi intézmények fogyasztó'
'ölcsönszerződéseivel összefü ő ereket .
..(ft., rt., nyI., határokon átnyúló, gazd.egyesülés
bejegyző végzés hatályon kívül helyezésér
iriÍnyuló pereket,tagkizárás iránti pereket,társaság'
atározat felülvizsgálata iránt indult pereket
égbejegyzés alapjául szolgáló okira
'rvénytelenségének megállapítása iránti pereket
gyéb tagsági viszonyból eredő pereket, cégné
változásával összefüggő pereket, gazdaság'
ársaságok tisztségviselőinek felelősségéve
apcsolatos pereket, tagi felelősséggel kapcsolato
pereket és- pénzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefü ő ereket .
1., kft., szövetkezet, egyéni cég, rt., (bejegyző
égzés hatályon kívül helyezésére irányuló pereket,
agkizárás iránti pereket,társasági határoza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne

~llcgállapítása iránti pereket, egyéb tagság'
~'iszonyból eredö pereket, cégnév változásáva
..sszcfüggö pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolato
ereket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
énzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefü ő ereket .
t., kkt., kft., rt., (bejegyző végzés hatályon kívü
lelyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt"
ereket,társasági határozat felülvizsgálata irán
indult pereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
',-/énytclensé2ének me álla ítása iránti ereket

038 Dr. Erdélyi Katalin

039 Dr. Bocsi Zsuzsanna

041 Dr. Woslauf Magdolna

044 agyné dr. Szirony Márla
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1., kkt., kft., rt., kht., végrehajt'
'roda, nonprofit, határokon átnyúló tőkeegyesítő társ.
bejegyző végzés hatályon kívül helyezésér
.rányuló pereket,tagkizárás iránti pereket, társaság'
atározat felülvizsgálata iránt indult pereket
égbejegyzés alapjául szolgáló okira
'rvénytelenségének megállapítása iránti pereket
.gyéb tagsági viszonyból eredő pereket, cégné
változásával összefüggő pereket, gazdaság'
ársaságok tisztségviselőinek felelősségéve
apcsolatos pereket, tagi felelősséggel kapcsolato
ereket és- pénzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefu ő ereket .

gyéb tagsági viszonyból eredő pereket, cégné
változásával összefuggő pereket, gazdaság'
'Iúrsasúgok tisztségviselőinek felelősségéve
apcsolatos pereket, tagi felelősséggel kapcsolato
ercket és- pénzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel ősszefu ő ereket .
t., kkt., kft., rt., nonprofit., egyesülés,(bejegyz"
égzés hatályon kívül helyezésére irányuló pereket,
agkizárás iránti pereket, társasági határoza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
plapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
~"egállapitása iránti pereket, egyéb tagsági
iszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolato
ereket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
énzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefu ő ereket .
bt., kft., rt., határokon átnyúló gazd.egyesülés,
bejegyző végzés hatályon kívül helyezésér
~ránYllló pereket,tagkizárás iránti pereket,társaság'
Jalározat felülvizsgálata iránt indult pereket
égbejegyzés alapjául szolgáló okira
'rvénytelenségének megállapítása iránti pereket
gyéb tagsági viszonyból eredő pereket, cégné
áltozásával összefuggő pereket, gazdaság'
ársaságok tisztségviselőinek felelősségéve
apcsolatos pereket, tagi felelősséggel kapcsolato
ercket és- pénzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefuggő ereket .
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bt., kkt., kft., rt., szövetkezet, (bejegyző végzé~
Jatályon kívül helyezésére irányulé
l1ereket,tagkizárás iránti pereket,társasági határoza
felülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé,
.IHpj"ul ~zolgáló okirat érvénytelenségéne~
1Jcgállapítása iránti pereket, egyéb tagság
,jszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
'isszefúggő pereket, gazdasági társaságo~
isztségviselőinek felelősségével kapcsolato,
oereket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
oénzügyi intézmények fogyasztó'
'ölcsönszerződéseivel összefúggő pereket).
kt., bt., kft., nonprofit,rt.,(bejegyző végzés hatályon
dvül helyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt"
Jcreket,társasági határozat felülvizsgálata irán
indult pereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket
gyéb tagsági viszonyból eredő pereket, cégné"
"áltozásával összefúggő pereket, gazdaság
ársaságok tisztségviselőinek felelősségéve
kapcsolatos pereket, tagi felelősséggel kapcsolato
percket és- pénzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefúggő pcreket).

N, kkt., kft., nonprofit, rt.,(bejegyző végzé
1atályon kívül helyezésére irányulé
pereket,tagkizárás iránti pereket, társasági határoza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségénel
megállapítása iránti pereket, egyéb tagság
"iszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
összefúggő pereket, gazdasági társaságol
tisztségviselőinek felelősségével kapcsolato
,)crckct, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
pénzügyi intézmények fogyasztó'
,ölcsönszerződéseivel összefúggő pereket).
,kt., bt., kft., rt., szövetkezet, határokon átnyúlé
őkeegyesítő társaság ,(bejegyző végzés hatályon kivül
lelyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránti
'ereket,társasági határozat felülvizsgálata iránt indul
'ereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
'rvénytelenségének megállapitása iránti pereket, egyét
agsági viszonyból eredő pereket, cégnév változásáva

.5sszelliggö pereket, gazdasági társaságo!.
isztségviselőinek felelősségével kapcsolatos pereket
agi felelősséggel kapcsolatos pereket és- pénzügy
intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
összefüggőDereket).
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r. Maros)' Zsófia Mária

Dr. Zsáky Hajnalka

Dr. l3udai lldikó Sarolta L, kkt., kft., rt" nonprofit.,szövetkezet,(bejegyz"
égzés hatályon kívül helyezésére irányuló pereket,
agkizárás iránti pereket,társasági határoza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
megállapítása iránti pereket, egyéb tagság'
,iszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
..sszefüggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolato
ereket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
énzügyi intézmények fogyasztói
öJcsönszerződéseivel összefü ő ereket ,
t., kft., rt., szövetkezet, (bejegyző végzés hatályo
ívül helyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt"
ereket,társasági határozat felülvizsgálata irán
.ndult pereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
'rvényle!enségének megállapítása iránti pereket
.gyéb tagsági viszonyból eredő pereket, cégné
áltozásával összefüggő pereket, gazdaság'
ársaságok tisztségviselöinek felelősségéve
apcsolatos pereket, tagi felelősséggel kapcsolato
ereket és- pénzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefü ő ereket),
bt., kkt, kft, rt, viziközmű,(bejegyző végzé
latályon kívül helyezésére irányul'
IJcrckct,tagkizárás iránti pereket,társasági határoza
elülvizsgálata iránt indult pereket, cégbejegyzé
lapjául szolgáló okirat érvénytelenségéne
llegállapítása iránti pereket, egyéb tagság'
iszonyból eredő pereket, cégnév változásáva
"sszefuggő pereket, gazdasági társaságo
isztségviselőinek felelősségével kapcsolato
ereket, tagi felelősséggel kapcsolatos pereket és
énzügyi intézmények fogyasztó'

_______ ~ ölcsönszerződéseivel összefü ő ereket .
Dr. i\rill1yiné dr. Pa) Judit titkár bL, kkt., e éni cé ,
Dr. Földesi Margit L, kkt., kft" rt,,(bejegyző végzés hatályon kívü

elyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt"
ereket,társasági határozat felülvizsgálata lran
'ndult pereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
'rvénytelenségének megállapítása iránti pereket
gyéb tagsági viszonyból eredő pereket, cégné
áltozásával összefüggő pereket, gazdaság'
ársaságok tisztségviselőinek felelősségéve
kapcsolatos pereket, tagi felelősséggel kapcsolato
)ereket és- pénzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefü ő ereket ,

067

076
109

061

064



III Dr. Eperiesi Zoltán

23

tgt., és kt., ügyszak,(bejegyző végzés hatályon kívü
lelyezésére irányuló pereket,tagkizárás iránt"
Dereket,társasági határozat felülvizsgálata irán
'ndult pereket, cégbejegyzés alapjául szolgáló okira
.rvénytelenségének megállapítása iránti pereket
gyéb tagsági viszonyból eredő pereket, cégné\
'áltozásával összefüggő pereket, gazdasági
ársaságok tisztségviselőinek felelősségéve
apcsolatos pereket, tagi felelősséggel kapcsolato
pereket és- pénzügyi intézmények fogyasztó'
ölcsönszerződéseivel összefliggő oereket).

Fővárosi Törvényszék
Cégbíróságára beosztott ügyíntézők

az 56/2008. (111.26.) Korm. rendelet szerinti feladatokat látják el

T~nács IBírósági ügyintéző neve IFeladatok
Iszamn I----T'.- ----'.--.-- ....---. ._-- - - . . -----~------- '-'.

OOG :Gyapai Andrea Egy napos cégbejegyzési kérelmek

009 Balogh Mónika Bt., hivatalbóli módosítások

017 IStierné Gvulai ÁQnes Judit Cégtörvényességi ügyek_____ l . ......

021 Csurka Emőke Egy napos cégbejegyzésí kérelmek

022 Várhegyiné Máthé Csilla Bt., hivatalbóli módosítások
Piroska82G ICsonQrádi Emese !Egy napos cégbejegyzési kérelmek

--~~-r----.- --- - -- ,,_.- _._-~-,----- -

030 iOravecz Gabriella Bt., hivatalbóli módosítások
I049 Török Krisztina Emíl ia Céglörvényességi ügyek
,

OG9 IGvulai Gabriella Anita Cégtörvényességi ügyek
-- I - __

070 Hernády Bernadett Mária Cégtörvényességi ügyek

079 Antal Gyöngyi Cégtörvényességi ügyek

080 IKomlós Eszter Cégtörvényességi ügyek
-1J(). ,
081 OSl.'v:íniRel.'ina !Cégtörvényességi ügyek

I '--' '----,--,----------~-- ,
082 'Zelei Zita Cégtörvényességi ügyek

083 Idr. Nusser Péter Cégtörvényességi ügyek

085 Idr. Péli Szilvia Cégtörvényességi ügyek

087 Jónás Mónika Kényszertörlési ügyek

088 Szemes Andrea Kényszertörlési ügyek

092 IBenőcsné Sztudényi Renáta Céglörvényességi ügyek
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093 1.1<lckliDóra Katalin Egy napos cégbejegyzési kérelmek

~~JCserti István Kényszertörlési ügyek
---- I

~~~JPapp Gábor Cégtörvényességi ügyek

102 IKovácsné Takác~ Andrea Cégtörvényességi ügyek

103 IStuberné Sinkó Vera Alexandra Cégtörvényességi ügyek
--_._~-----------
108 l Leinné Czine Tünde Egy napos cégbejegyzési kérelmek

166 ITörnai Döníz KényszertörIési ügyek
-- .._----_.

167 I dr. Üveges Sándor 131., hivatalbóli módosítások

175 IHarakály Krisztina !Egy napos cégbejegyzési kérelmek
------~-~~--_._"------_.---

- - -'-lKén;;zertörIési ügyek
--

J 76 ! dr. Szepessy Orsolya

I V. Cégügyszak

A cégbíróságon az eljáró bíró kijelölése a Büsz 52. S rendelkezése szerint számítógép
felhasználásával automatikusan történik.

A mcgközc!itően azonos l11unbteher hz~osítása céljábó! a kollégiumvezető-helyettes a Büsz.
2. mondatának feJhatalmazúsa alapján esetenként jelöli ki azon bírók csoportját, akik között
egy adott napon beérkező kéreimeket a számítógép kioszt

A kollégiunwczető-hclyettest távollétében az elnöki bíró, vagy a csoportvezetők
helyettesítik. Bíró akadályoztatása esetén a helyettesítés az ügyeleti rend szerint történik.

Az eljárási törvényben szabályozott esetekben
előadó bíró helyett másik, azonos cégformájú
ko IIég ium vezető- he lyettes.

[Pp. 13. S, Ctv. 54. S (3) bek.] az
kérelmeket elbíráló bírót jelöl ki a

A cégbírák szükség szerint olyan felszámolási eljárásokban járnak el, amelyeljárások a
többször módosított 1991. évi XLIX tv. 22S (I) bekezdés c.) pontja alapján a cégbíróság
értesítésére indulnak.
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Civil és cgyéb cégnck ncm minősülő szervezetek nyilvántartó csoportjába
beosztott ügyintézők

az 56/2008. (HUG.) Korm. J'cndclet szerinti feladatokat látják el

'1'~I~í~HírÓS-;gi üg;:;;;tézíi neve Feladatok
SZilma

J 20.Pk. Dr. Bán Béla Bánk határozattervezetek előkészitése a

i kormányrendelet szerintEJ Dr. Szőke Lívia határozattervezetek előkészítése a
kormányrendelet szerint

Civil és cgyéb cégnek nem minősülő szen'czetek nyilvántartó csoportjába beosztott bíró

Ta.nács lBiró ncvc
szama I,------------+--------------------1
83:.-Pk~Dr. Szücs Zoltán egyesületek, alapítványok, egyházak, pártok,

Civil.és egyéb cégnek ncm minősülő szervezetek nyilvántartó csoportjába
IIHszi. 15. ~ (2) bcl,czdése alapján eljáró titkárok

Tanács Bír-ósúgi tin~:írnc",'c I ntézctt ügyek jellege
szúma
---
112. Pk. Dr. Csiki Gábor egyesületek, alapítványok,

!- ---- egyházak, pártok,
-,----- -

119.l'k. Borzáné dr. Okos Erika egyesületek, alapítványok,
egyházak, pártok,

1;;I;r. Fekete IJdikó Annamária egyesületek, alapítványok,
egyházak, pártok,

I i I. Pk. Dr. Kazár Timca Zsuzsanna egyesületek, alapítványok,l" Pk.lD':M'kÓ Sá"dm .Ió,d

egyházak, pártok,

egyesületek, alapítványok, egyházak,
pártok,

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

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

'7. Pk. Dr. Ruszthy Vivicn egyesületek, alapítványok,
egyházak, pártok,

120.l'k. Dr. Tóth László István egyesületek, alapítványok,
egyházak, pártok,
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A Fő"ánJsi Tön'ényszék Gazdasági Kollégiumába kerületi bíróságokról kirendelt bírák:

:! t~llács 'I!SZOlgálatiI, ~,- bi I'ÓI;e~;~'o.,-;;.i.IP"~'~=~ill~t~é~z~e~tt~iJ~'gy=e~k=je~I~le~g~e~/~kí~'r.e~n~d~e~l~é~sc~é~lj~~==="'iI

'i száma:1 hely ti
~i65~GoiPKKi3 . o ,pr~B~'itor Johal1n~'pénzüg;i i~~éz~é~.i:k 'fo~gy=a~s~zt~o~'l~'k~o~"l~c~s~ö~n~sz~e~r~z~ő~d~és~e~i~v~el=fl

ii_o __ .. J: .li' i::;ös::;;s;;z;;e,;fu::;;"g;;g~ó;,,'fP,;,e::;;re;k~="""====,,,=====~==9
:!IÖ i.'G.I'PK1(13' . -'lp;~Darvas Zoltán 'lpénZÜgyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel

'..... ~_._. ~_~~:psszefüggő perek ,
~. - -- - _.-,,--_. __ '0 ~_ •• _------- -l~ "'--- .~-~- - - - --~ -----.-. --_ .. ~ -- _'o -- l

:j167.G. il'KKB :Dr. Daubner Olga Ipénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel ;
,. J 'Hajnalka 'tisszefüggő perek !
!ilüj<G.iPKKB ~~~IP~~>DÓriT~;~]ás ."'!j;n;ügyi 'i~té~mé~y~kfoID;~s~tói kéil~~~sz~rződé;~ivel i
~L~..J~.. ,. '_ lil~i~or= . '.. !osszefü!?gő.p~r,e!<.. , ......'. I
1[168.G.!PKKB Ör. Egri Noémi pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel I
!: .J i: }isszefüggő perek I
li13S:G. !i'KKB :br. Erős Andrea 'ipénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönsze;ződés~iv~q

iPsszefüggő perek li
~: -. <': _.~-~ -.'".- •• ~'_._, .:~=""~,..':'-::-- i--- '."--------, ..,_.__.......•...•.•.. -.........•-"...•.......••....•....•.••........• -......•........• -.....•....• ----- -..------ --..------- "------.,, -._..................... .•.........••.•.•..•.. 11
1104.G.jPKKB Dr. Erőss Eszter !~énzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel il
. I~ ,Cecília ibsszefüggő perek l!
!I_~_-. -.:~.:..- .~--"_.. -~'''-'- - -.'~-'é'''''---=-o-=-;F->''- ---------o, -M --0,_-., '-' !P 05. G.Ii'KKB pr. Fitos Szilvia ipénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel i
.i li li IÍJsszefliggő perek I:;. - í' .-- . .-~.~ _. ::-.,. - -~? e _. ~ --- •.•••.••.••• _••••• _.•.•••••••••••••••••••• --.-- ..••.••..•--- .•• - ..•. --- •••••-- ..-----.--n lO.G. :PKKI3 Dr. Koncz IstvillJ pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
:~~_j;. ......J'András li2sszefüggő perek
i!114.-C;lpKKB . 'D;::i~k~~~'Szilvi~pénzügyi intézmények fogyasztói köi~sönszerződéseivel
'. '.. ~.~..__ '_.' :psszefüggő perekriS.' G~lrKK13'-ó~'.'Mártonyi "--i.~é;;~ögyiinté. Zmé~Y~kf~gy~;ztóikÖIZsönszerződéseive~.

10 Krisztinabsszefüggő perek
il -=-- '. "'~.:...t.t r-::c~;;--::r.~ "--">' "---~~-'--"_ .._ -~ ""---==:_:~ ""-,-_".=e=~_-",,,__-, ---.-- .....-----.. I
!!I17.G.!!'KKB pr. Pat)'i pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel i
:1 ,! lV\nnamária 'fjsszefüggő perek ============11
iliSÓG. 'ij;KK13 Dr: T~111ÚSKlára pénzüg;i i~ié;~é~y;kf;g;asztói kölcsönszerződéseivel I
;i .==01,---_._. ~i' iVlárta psszefüggő perek
II23.G. ii'KKB Ibr. Váczi Judit Ipénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
: ~ I (isszefüggő perek I

,:,. - =:•• ::.~ • .Y_?I' e.~~l:l:~.:e-'-':;~~~r-;- . .. -- -- - ---..-- --.- ---"'" '_.-~•.... - - -.- -I

lj24. G.IPKKB .,?r. Vanczák Anita !pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel II
, i[ IEva I'összefüggő perek
'1174G. "II'KKB :o;Kl:c;e Ik~M~rt~l~él~;(;~...;y;;;i;.i~~ti"é~.~~m=e~'n=y=e~k='fi=o=gy=_~~=;;~~=ó=i~k~ö~lc~s=ö~'n=s~~'=e=rz~ó~'d=é=s"'e==iv~e~I~1

,I~.~ ..t ii Ipsszefü?gő 'p.ere!.'.,.,..,...",,============ll
II76.Ci:'ipi(Í<.J3'Ó;'~O~n6 d;" .. pénzügyi i~téz-;;é~yek fogyasztói kölcsönszerződéseivel
,I ,

."~.-~,..j,=-_=~~,,,J,S in:o~E~i k_ő =,",.,:,o;.ss;;z;"e,,,fí;,,lig;;;g~;o;,"~p,,;e;,re;;k~===============dJ
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I~~'=-,'~~..~,~.-='-''i''''',=.,="",,,-~.=••~.•==,,"",,""""~~="==~~=======~~=""""i1
,'178. G.iPKKJ3 "Papné dr. I"emle pénzügyi inlézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel

, Jzabella 6sszefLiggő perek
l _ ". __ ...J • ~_~.~ _c-=2c. ~~~ ~~ l'.. .-..__ . ._. . . _

1'409,'G~:B~ld8P~Sli-lbr. Ujlaki Tamás 1'~énZügyi intézmények fogyasztói kö!esönszerződéseivel
> ;IV és XV, , ,psszefúggő perek

,iKerüleli, I~"ii' ,j. !

11-, ,~..J~fróság_I_~, _ _, _==~"""==.,~"=,.===~=~~~~====~
1;4()6 á'l311d;p~sti'Kováesl;;íz)'I;é dr. ;~;zügyi intézmények f~gyasztói kölcsönszerződéseivel
'IIIV. és XV, ;Fekete Annapsszefiiggő perek
'l Ikerületi ,i l, l
il ~Bí róséíg .
1,407, G,113uda pest ic i~~k~;i r;n;d';',~ c ~=,~él;~Ü~g'y-i~in=t~éz~~m="=é~n=y=ek=f<~o~gy=a=s=z=t=ól~'~k~ö=]e=s=ö~n=sz=e=r=z=ő"'d=és=e"'i=v=e]='9,,1

l' ilV, és XV, 'Póesik Judit !Ősszefúggő perek
i~ .~i' !Kcrületi' I,, l :~
li --lJ3írósüg i;=======di~I======================~!
115'13, G.I)3udape~ti [Dr. Urbán Ildikó ,pénzügyi intézmények fogyasztÓi köIcsönszerződéseive] II
: IXVIIJ. és IősszeftiggŐ perekit j:, • -

,- 'IX'IX, ,I I
" l,'.'" 'I ''! ;Kerületi

;Birós~g
, ~~ •• 0 4. - .. ,::. _..:.;..::.:==:!":.!.', ;~:~~:::-:--'--;F~~":'"~-_._-~..- _. . I
:"IS02.G.!;Budapesti iPr. Balás Zsolt :,p,.énzügYiintézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel I
,~ IX V111.és I I~sszefúggő perek
. lXIX, I
li i,Kerülcti i~' I'

lÍ3iróság " I:
i:s09'.'G .:B l;dap~;t i' '[)~-:-Ki~~ Ol;~' . ~ ~~én ~l;;;i'~;n~t~é-z-m-én-y~ek~fo-g-y-a-s'~-to-'i-k-o-"]-e-s-ö"ns"z-e-r"~-ő-d;-~';~~Tlli
il ,XVIII. és i~gnes 'Összefüggő perek
"

" iXfX. I'ii :Kerüleli

t_ .__.J~ír?S8~.~!l- Ji
;~SOS,'G,;Blldape~li ,Dr. CS~V8S Edit Ipénzügyi intézmények fogy~sztói kölcsönszerződéseive]

il I~~IL és I: ilfssZefúggŐ perek I
:; IKeriileti I: ~ ~
t ._,_ J!?i2:ó..~lL:i~__'u 11._,. ,,- 'l
'!504,.GTBl;d-ap~~ti iD~~Bl~át5~-j~~;~_.---!~6nzügyi i~tÚll1ény~1< fogy~sztóikÖlcsö;~~erzÖdés~ivel
i IXV lll. és összefüggő perek

i. liX IX, 'I',. I
,Kerületi II II
!Uirósúg "'SCI._ il I

:S08, G'I!B-lI(iap~sti ii)r. Kántor leénzügyi i,?tézmények fogy~sztói kölcsöns~erződéseive] II
I IDCVlII.és IDorottya josszefuggo perek :

lXIX ILI II,
Kerületi ,

_~=._,.!:::"": .. "'.o:_--::=''7'., ..~.-:::r-_'.~,=.~~.: ,_, .. .' .. .._. ...! _ _ ~ _ _ 'J
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i:-:=~~~i~~~'i_~~L~,~- J~,",--~~,_ - _. ',~"---JI
,i ;Budapesti ;pr. Birinyi Zsolt !pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel
"503. G .:X \/11i. és ÖSSLefÜggÖperek,

XIX. I
. j" "

" 'Kerületi I' "

,i !Birós82:!, ,Jh
',;()05. G'I'.BlIclap~stip;::GÖnczi~lé dr. _I'~én,"z=ü=g=.y=i=i,?=t=éz=m~én=y=e=k=£=o-gy~a-sz-t-ó=i=k-öcl~e-sc~öno's=z~-;;Ödéseivel
'I rx., XXI. ISzaVaJAdnenn bsszefiiggo perek I
, lés XXlII. II II I
li IKerületi II II, 11ii ,Bíróság il i
• -_~ "," _ .•- :. _ .,--1 __ ~ ~ ~ ". - ... - -.-.___ • - ~~"" o •• __ • _ •• ••• _._. l
'606.G. iBlIclapesti Dr. Németh Erika pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel I

, Lxx" XXI. ;. :~sszefúggő perek
I IbsXXlIl. I~ II','

;J(crClleti il I
iBi~ság .. r

1:609.G:!~~d;~~rl~::r~~I~~-------!~;~:~iflg~~:=~Y~ki;;-gy~;;t6iköi~~ö~~~~;~ödé~~;vel-11

" les XXUI. :. 't ~
! !Kerületi 'i ,f il
} ~Birós:12 II
i,G03,' G,'i)311d;P~sii :P;,-F'~~e'ka~Á~~l~S;~~;;ligyi intézmények fogyasztói kÖlcsönszerződéseivell
; :XX., XXI. :' llisszeftiggő perek I

,(;S XXIII.:r I
i, I,Kerületi ':, li,1 I
" 1'1'3'" I'i! ,Irosag:" !

!604G1%l~~I~p~sti:Pr. Fjli~) M6nik; i,~énZÜgYiintézmények fogyasztói kölesönszerződéseivel II
,I I{<X.,XXI. ,:Julianna ipsszefüggő perek I
'I I~sxxm. 'I, ~'
',ii iKerületi ,I', ' ~
ii .. _ IBiróság _" ,.- ~ L ' I
",.,601,dB. ,uclap;sti '.i)~C;'ilják--" . -IP~zligyii?tézmények fogyasztói köl~sÖnszerződései~el I
' :XX., XX1.~sl1zsal1na IloSSZefUggOperek .
í les XXIII.: I
, 11(erületl:;:1 I

í, • .J!3J~~á~_,,_.,.~__ " il~~n~" II
!r607'1'Glí3;d-;pe~ii jpr. Horaesek ír;én~ügy; intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseive!; '\'\'" ,./. '.. ',..,, 1/",., XXI. kll1ga ossLcfuggo perek
I': lés XX lll. :

'. 'I

'~lKerületi !~
f .. 'I

:' )Blrosag __ __ .=J!L6~=.=~===~==~~=~,~~=~~==~JI
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Az ügyek kiosztásárajogosult bírósági vezető: Karaesné dr. Orosz Gabriella kollégiumvezető

Az ügyek kiosztásának módja, beleértve a bírósági vezetők által tárgyalt ügyek kiosztásának
szabályait is: kézi szignálás

A Fiiv:írosi Törvényszék Polgári és Gazdasági Kollégiumai közötti ügyelosztás rendje

A kollégiumvezető, és a kollégiumvezető-helyettes áttekintették a tőrvényszéki első fokú
hatáskörébe tartozó ügyr;pusokat, és az ítélkezés szakmai színvonalának megfelelő
biztosítása, az ügyek tárgyára tekintellcl indokolt ésszerű munkamegosztás kialakítása
érdekében, az idő közbeni jogsl.abály,'állozásokra, ,';:Iamint a 2009. június l. napjától
hatúlyos ügye Iosztás reocijére is ligyelemmel az alábbiak szerint állapodtak meg:

A Pp. 23. ~ (1) bekezdés a) pontja tekintetében az ügy a Polgári Kollégium feladatkörébe
tartozik, ha a felek vagy az egyik fél (felek bánnelyike) nem gazdálkodó szervezet. Ha a felek
(mindegyike) gazdálkodó szervezetek, akkor a Gazdasági Kollégium jár el függetlenül attól,
hogya perben temlészetes személy beavatkozóként belép. A kollégiumok közötti
munkamegosztás szempontjából a hazai joga szerint cégnek minősülő külföldi fél is
gazdálkodó szervezetnek tekintendő.

A Polgári Kollégium feladatl,örébe tartoznak - függetlenül a peres felek személyétől - az
alábbi pertípusok:

l. a Pp. 23. S (I) bekezdés b) pontja alá tartozó perek (közigazgatási jogkörben
okozott kár megtérítése iránti perek)
2. a Pp. 23. S (I) bekezdés c) pontja alá tartozó perek (szerzői jogi, iparjogvédelmi
perek, stb.) Szerzői jogi pernek a szerzői jog védelme alatt álló alkotás keletkezésével,
hasznosít'lsával és védelmével kapcsolatos olyan jogviszonyból eredő perek
minősülnck, amelyek elbírálása a szerzői jogi törvény rendelkezésein alapul.
3. a Pp. 23. S (I) bekezdés f) pontja alá tartozó perek (törvényességi felügyeletet
gyakorló szerv által társadalmi szerv ellen inditott perek, stb.)
4. a Pp. 23. ~ (I) bekezdés g) pontja alá tartozó perek (személyiségi jogi perek)
5. a Pp. 23. S (I) bekezdés j) pontja alá tartozó perek (sajtóhelyreigazitási perek)
G. a Pp. 23. S (I) bekezdés m) pontja alá tartozó perek (bíróság ellen indított kártérítési
perek)
7. a gazdálkodó szervezetek közötti végrehajtási ügyek
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A Gazdas:ígi Kollégium feladatkörébe tartoznak a peres felek személyétől függetlenül az
alábbi pcrtiJlusok:

l. a Pp. 23. S (l) bekezdés d) pontja alá tartozó perek (nemzetközi árufuvarozási
perek)
2. i1 Pp. 23. S (l) bckc,.dés c) pontja alá tartozó perek (cégperek) ideértve a
cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat hatálytalansága iránti pereket is
3. a Pp. 23. S (I) bekezdés h) pontja alá tartozó valamennyi per (értékpapír
jogviszonyból származó perek)
4. a Pp. 23. S (1) bekezdés n) pontja alá tartozó perek (egészségügyi szolgáltatókkal
kötött finanszírozási szerződésből eredő perek)
5. a Pp. 23. S (I) bekezdés k) pontja alá tartozó perek közül a Ptk. 209/B. S, a Ptk.
301/A. S (5)-(6) bekezdése alapján indított perek (közérdekű kereset)
6. a tisztességtelen piaci magatart<Ís és versenykorlátozás lilaimáról szóló 1996. évi
LVII Törvény alapián indított perek - beleértve az 1996. évi LVII. Törvény 2-7. S-
aiban roglalt rendelkezések megsértése miatt az e tv. 86. S (l) bekezdés szerint a
megyei biróság előlt Índitandó pereket, továbbá a Csődtv. 33/A. s-a és a 63. S (3)
bekezdése (a vezető tisztségviselő helytállási kötelezettsége a hitelezőkkel szemben a
jogszeri'ltJcn gazdálkodnsért), a Csődtv. 14. s-a és 40. s-a alapján (szerződés
megtámadása iránti perek), valanlint a Csődtv. 49. S (5) bekezdése alapján (az
értékesítés eredményeként megkötött adásvételi szerződés megtámadása iránti perek)
indított pereket, valamint a Ctv, 93. S (1)-(2) bekezdése alapján indított perek (a eég ki
nem elégített tartozásaiért a tag (részvényes) korlátlan felelősségének megállapítása
iránti perek)
7. !\ Ptk. 209/A. S alapj"" indított perek

Ha a per keresethalmazat folytán az ügy elosztási rend alapján tartozhatna akár a Polgári, akár
a Gazdas:ígi Kollégium feladatkörébe, a per elbírálása azon Kollégium ügykörébe tartozik,
amclynél a keresetlevelet benyújtották.

A Pp. 23. S (I) bekezdés k) (a Gazdasági Kollégium ügykörén kívül eső) és l) pontja alá
tartozó perek a felek személyétől függően tartoznak a Polgári, illetve a Gazdasági Kollégium
feladatkörébe,

A választollbírós{lgi határozat megtámadnsával kapcsolatos perek és nemperes ügyek a
Gazdasági Kollégium feladatkörébe tartoznak.

,Eljnrási kérdések. Ügyrend:

Azt, hogy mcly kollégium ügykörébe tartozik az adott ügy, legkésőbb az első tárgyalás
kitüzéséig meg kell állapítani, ezt követő időpontban az ügyelosztási rendre hivatkozással az
irat a másik kollégiumnak nem küldhető meg.
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Ha egvértelmüen eJdönthető, hogv az ügy a másik kollégium feladatkörébe tartozik, akkor az
eljáró biró az iratokat a másik kollégiul11 kezelőirodájához közvetlenül megküldheti, azonban
az útiratról a !Clek nem értesíthetők.

Az e1.járóbiró vitús 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 2011.
május i. napjút követően benyújtott keresetlevelek vonatkozásában lépnek hatályba.

Budapest, 2016. november 29.
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