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Szegedi Törvényszék Ügyelosztási Rendje
2017 év január 1. – 2017. december 31.

1. Alapadatok
A Szegedi Törvényszék ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény (továbbiakban Bszi.) 9. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a 56/2015. (XI. 30.) OBH
utasítás 115. § (1) bekezdésében meghatározott elvekre – a Bírói Tanács és a kollégiumok
véleményének ismeretében a 2017. évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozom meg:
2. Jogszabályi háttér
2.1. A Bszi. 8. § (1) bekezdése értelmében senki nem vonható el törvényes bírájától.
2.2. A Bszi. 8. § (2) bekezdése szerint törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási rend
alapján kijelölt bíró.
2.3. Az ügyelosztási rend tartalmazza, hogy az adott bíróságon milyen összetételű és számú tanácsok
működnek, a bírák, tanácsok – ide értve a kirendeléssel foglalkoztatott bírákat is – a törvényben
meghatározott ügyben az egyes bíró hatáskörében eljáró bírósági titkárok melyik ügycsoportba
tartozó ügyeket intézik, akadályoztatásuk esetén ki jár el helyettük.
Tartalmazza az ügyek elosztására melyik bírósági vezető jogosult, továbbá az ügyek elosztása milyen
módon történik. Az ügyelosztási rend a tárgyalási tevékenységet folytató bírósági vezetők által
tárgyalt ügyek körét és az ezekre vonatkozó elosztási módot is magában foglalja.
Az ügyelosztási rend rögzíti, mely tanácsok, bírák járnak el a Polgári Perrendtartásról szóló törvény
XXVI. és XXVI/A fejezete szerinti és a Be. XXVIII/A. Fejezete szerinti kiemelt jelentőségű perekben.
2.3.1. Tanácsszám:
Büntető ügyszak: másodfokon: 1.Bf., 2.Bf., 3.Bf., 4.Bf., 5.Bf.
első fokon: 1.B., 2.B., 3.B., 4.B., 5.B., 6.B., 7.B., Bv., Szv., F. 5.Bny., 6.Bny.,
7.Bny., 8.Bny., 9.Bny., 10.Bny., 11.Bny., 12.Bny., 13.Bny., 14.Bny.,
katonai tanácsok: KB.I., KB.II.
Civilisztikai ügyszak: másodfokon: 2. Pf. és 4. Pf.
első fokon: 1.P., 6.P., 7.P, 8.P., 10.P., 11.P., 13.P., 15.P., 17.P.,
20.P., 22.P.
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2.3.2. Tanácsok összetétele:
Büntető ügyszak :
másodfok: 1.Bf. tanács: 1 tanácselnök, 1 törvényszéki bíró és 1 törvényszéki vagy kirendelt
járásbírósági bíró
2.Bf. tanács: 1 tanácselnök 2 törvényszéki bíró
3.Bf. tanács: 1 tanácselnök, 2 törvényszéki bíró
4.Bf. tanács: 1 tanácselnök, 1 törvényszéki bíró és 1 kirendelt járásbírósági bíró
5.Bf. tanács: 1 tanácselnök, 1 törvényszéki bíró és 1 kirendelt járásbírósági bíró
A törvényszék első fokán egy törvényszéki bíró és kettő ülnök jár el a következő tanácsszámok
alatt: 1.B., 2.B., 3.B., 4.B., 5.B., 6.B., 7.B.
Katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó ügyekben egy katonai bíró és a törvény által előírt
esetben kettő katonai ülnök jár el következő tanácsszámok alatt: KB.I., KB.II.
A Bv. bíró és a törvényszék nyomozási bírója egyesbíróként jár el.
Civilisztikai ügyszak:
másodfok: 2. Pf. tanács: 1 tanácselnök, 2 törvényszéki bíró
4. Pf. tanács: 2 tanácselnök 1 törvényszéki bíró a 4 Pf. tanácsban az 1. számú
tanácselnök minden hét első tárgyalási napján, míg a 2. számú tanácselnök a
következő tárgyalási napon látja el a tanácsvezetői feladatokat
A törvényszék első fokán egyes bíróként járnak el a következő tanácsszámok alatt: 1.P., 6.P.,
7.P., 8.P., 10.P., 11.P., 13.P., 15.P., 17.P., 20.P., 22.P.
2.3.3. Tanácsok, bírók, titkárok és vezetők által intézett ügycsoportok:
I. Büntető ügyszak.
Tanácsok:
1.Bf. tanács
• törvényszéki másodfokú hatáskörbe tartozó valamennyi peres és peren kívüli ügycsoport,
beleértve a kiemelt jelentőségű ügyeket (Be. XXVIII/A. Fejezet).
2.Bf. tanács
• törvényszéki másodfokú hatáskörbe tartozó valamennyi peres és peren kívüli ügycsoport,
beleértve a kiemelt jelentőségű ügyeket (Be. XXVIII/A. Fejezet).
3.Bf. tanács
• törvényszéki másodfokú hatáskörbe tartozó valamennyi peres és peren kívüli ügycsoport,
beleértve a kiemelt jelentőségű ügyeket (Be. XXVIII/A. Fejezet).
4.Bf. tanács
• törvényszéki másodfokú hatáskörbe tartozó valamennyi peres és peren kívüli ügycsoport,
beleértve a kiemelt jelentőségű ügyeket (Be. XXVIII/A. Fejezet).
5.Bf. tanács
• törvényszéki másodfokú hatáskörbe tartozó valamennyi peren kívüli ügycsoport.
Egyes bírók:
• A törvényszéki elsőfokú tanácsok egyaránt eljárnak valamennyi törvényszéki elsőfokú
hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyben, ideértve a kiemelt jelentőségű ügyeket (Be.
XXVIII/A. Fejezet), valamint a külföldi ítéletek érvényének elismerését (Nbjt. 46. § (1/a) bekezdés).
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• A katonai tanácsok a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó peres és nem peres ügyekben
járnak el.
• A büntetés-végrehajtási bíró a Bv. tv. által hatáskörébe utalt ügyeket intézi.
• A törvényszék nyomozási bírája a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések egy
éven túli meghosszabbításában jár el.
Vezetők:
● A kollégiumvezető a 2.B. tanács elnökeként valamennyi törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó
büntetőügyet, míg az 1.Bf. tanács elnökeként valamennyi törvényszéki másodfokú hatáskörbe
tartozó büntető peres ügyet intéz, illetve tárgyal, beleértve a kiemelt jelentőségű ügyeket is.
● A csoportvezető a 3.Bf. tanács elnökeként valamennyi törvényszék másodfokú hatáskörbe
tartozó büntető peres és nem peres ügyet intéz, illetve tárgyal, beleértve a kiemelt jelentőségű
ügyeket is.
● A törvényszéki tanácselnökök valamennyi, a törvényszék másodfokú hatáskörébe tartozó
büntető peres és nem peres ügyet intéznek, illetve tárgyalnak, beleértve a kiemelt jelentőségű
ügyeket is.
Titkárok:
● A Bv. tv. által a bírósági titkár önálló eljárását is megengedő büntetés-végrehajtási ügyeket
intézi.
II. Civilisztikai ügyszak.
Tanácsok:
2.Pf.-Gf. tanács
• munkaügyi peres és perenkívüli ügyek;
• szerződésen kívüli kártérítési perek
• vegyes kötelmi perek (elsősorban biztosítási szerződéssel és szerződésszegéssel kapcsolatos
ügyek);
• gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos perek;
• gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitájából eredő ügyek; lízingszerződésből eredő
jogviták;
• fizetési meghagyással kapcsolatos nemperes ügyek;
• egyéb nemperes ügyek (letét; pszichiátriai intézeti gyógykezelés; kizárási bejelentés)
• közigazgatási peres és peren kívüli ügyek;
• végrehajtási nemperes ügyek,
• devizahiteles nemperes ügyek ( a 2014. évi XL. tv. szerint),
• adósságrendezési eljárással kapcsolatos nemperes ügyek (a 2015. évi CV. tv. szerint).
4.Pf.-Gf. tanács:
• családi jogi perek;
• lakásügyi perek;
• közüzemi szerződésekkel kapcsolatos perek;
• végrehajtási perek;
• öröklési perek;
• tartási (öröklési) szerződéssel kapcsolatos perek;
• vegyes kötelmi perek (vállalkozási szerződésekkel és ingatlanokkal kapcsolatos ügyek stb.);
• tulajdoni perek; birtokvédelmi perek; társasházzal kapcsolatos perek;
• nemperes hagyatéki ügyek; egyéb közjegyzői nemperes ügyek;
• végrehajtási nemperes ügyek;
• fizetési meghagyással kapcsolatos nemperes ügyek;
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•
•
•

esetenként közigazgatási peres és peren kívüli ügyek,
devizahiteles nemperes ügyek (a 2014. évi XL. tv. szerint ),
adósságrendezési eljárással kapcsolatos nemperes ügyek ( a 2015. évi CV. tv. szerint).

Egyes bírók:
• A civilisztikai ügyszakban a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó valamennyi ügyet
tárgyalják, kivéve a 22. sz. tanács.
•
•
•

A 22. tanács a törvényszék elsőfokú ügyszakába tartozó ügyek közül a társadalmi szervezetek
megszüntetésével kapcsolatos, továbbá a tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása
iránti pereket intézi.
A 10. tanács elsőfokú polgári-, gazdasági ügyekben jár el (elsősorban tisztességtelen
szerződési feltételek megtámadására irányuló perek).
A felszámolási ügyszakban az 1., 6., 7.,11., 13., 15., 20. sz. tanácsok járnak el.

Vezetők:
• A törvényszék elnöke a törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú polgári- gazdasági peres
ügyek közül a társadalmi szervezetek megszüntetésével kapcsolatos perekben jár el.
• A törvényszék elnökhelyettese a törvényszék másodfokú ügyszakába tartozó a 2. Pf.-Gf. tanács
tagjaként Kpkf-es és Kf-es ügyek intézésében vesz részt.
• Az 1., 6., 7.(kollégiumvezető), 11., 13. (csoportvezető), 15., 17., 20., tanácsok a törvényszék
elsőfokú ügyszakában valamennyi peres ügyben eljárnak.
Titkárok:
• A bírósági titkárok, bírósági ügyintézők felszámolási, civil szervezetek nyilvántartását vezető
nemperes, valamint a cégek nyilvántartását vezető nemperes ügyszakban járnak el.

2.3.4. Eljárás akadályoztatás esetén
2.3.4.1. átosztás (átszignálás): átszignálásra bírói elfogultság bejelentése, bíró kizártsága, tartós
távollét, más bíróságra történő kirendelés esetén kerülhet sor. Az átszignálást a kollégiumvezető vagy
a csoportvezető végzi azzal, hogy ilyen esetben az ügy kiszignálása az ügyelosztási rendben
meghatározott általános szabályok szerint történik.
2.3.4.2. halasztás: a tárgyalás előtt a bíró halaszt (végzéssel, írásban). A tárgyalási napon történő bírói
akadályoztatás esetén másik bíró halaszt.
2.3.4.3. ügyféltájékoztatás: a tárgyalás elhalasztásáról a kezelőiroda, illetve a bíró mellé beosztott
igazságügyi alkalmazott jogosult tájékoztatást adni.
2.3.4.4. tanácskiegészítés (fellebbvitel): a tanácselnököket akadályoztatásuk esetén a
kollégiumvezető, távollétében a csoportvezető, míg a tanácsokba beosztott törvényszéki bírókat az
adott napon nem tárgyaló másik törvényszéki bíró helyettesíti, tanácsszám szerint emelkedő
sorrendben.
2.3.5. Ügyelosztásra jogosult bírósági vezető: az ügyek kiosztására a kollégiumvezető és a
csoportvezető, illetve a Cégbíróságon a cégcsoportvezető és az irodavezető jogosult.
2.3.6. Ügyelosztás módja
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Az ügyelosztási rend tartalmazza a vezetők, tanácsok, egyesbírók, titkárok vonatkozásában az
ügyelosztás módját.
2.3.7. Kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró tanácsok:
büntető ügyszakban: valamennyi elsőfokú, másodfokú és katonai tanács.
civilisztikai ügyszakban: 1.P., 6.P., 7.P.(kollégiumvezető), 11.P., 13.P. (csoportvezető), 15.P.,
17.P., 20.P., tanácsok.

3. Alapfogalmak
3.1. Ügyszak:
Az ügyelosztási rend szempontjából ügyszak a büntető és a civilisztikai ügyszak, mely utóbbi magában
foglalja a polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi ügyszakot is.
3.2. Ügycsoport:
A 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (Büsz.) 2. § 18. pontja szerint a bírósági ügyek tárgyuk, valamint az
alkalmazandó anyagi és eljárási szabályok azonossága, különbözősége vagy specialitása szerinti
csoportosítása.
3.3. Ügybeosztás:
A 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 114. § (1) bekezdése értelmében annak meghatározása, hogy a bírák,
bírósági titkárok, bírósági ügyintézők mely ügyekben járhatnak el.
3.4. Ügykiosztás:
A 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 114. § (1) bekezdése értelmében annak meghatározása, hogy az ügyek
kiosztása milyen szabályok szem előtt tartásával történik.
3.5. Helyettesítés:
Kizárólag a fellebbviteli tanácsok vonatkozásában az akadályoztatás esetén követendő eljárás
leírása.
3.6. Kirendelés:
A 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 31. § (2) bekezdése szerint a kirendelés a bírónak a bíróságok közötti
ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása vagy szakmai fejlődésének elősegítése érdekében más
szolgálati helyre történő kirendelése.

4. A bíróságon működő kollégiumok
4.1. Büntető Kollégium:
4.1.1. A törvényszék másodfokú ügyszakában intézett büntető peres és nemperes ügyek.
4.1.2. A törvényszék elsőfokú ügyszakában intézett büntető peres és nemperes ügyek.
4.1.3. A katonai tanácsok hatáskörébe tartozó büntető peres és nem peres ügyek.
4.1.4. A büntetés-végrehajtási ügyszakban intézett nem peres ügyek.
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4.2. Polgári-Gazdasági- Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium:
4.2.1. A törvényszék másodfokú ügyszakában intézett polgári, gazdasági, munkaügyi, közigazgatási
peres és nemperes ügyek.
4.2.2. A törvényszék elsőfokú ügyszakában intézett polgári, gazdasági peres és nemperes ügyek.
4.2.3. Felszámolási nemperes ügyek
4.2.4. Civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos nemperes ügyek
4.2.5. Cégbírósági (cégnyilvántartási) nemperes ügyek.

5. Kollégiumok szerinti ügybeosztás
5.1. Az ügyelosztási rendben az ügycsoportok szerinti ügybeosztás az ügyforgalmi adatok és az
egyenlő munkateher biztosításának elve alapján történik.
5.2. A külön törvények által meghatározott, csak kijelölt bíró által intézhető ügyekben az általánosan
meghatározott szempontoktól eltérő szignálási rend alkalmazandó.
5.3. A titkárok büntető ügyszakban a Bv. tv. által a bírósági titkár önálló eljárását is megengedő
büntetés-végrehajtási ügyekben, míg civilisztikai ügyszakban felszámolási, civil szervezetek
nyilvántartását vezető nemperes, valamint a cégek nyilvántartását vezető nemperes ügyszakban
járnak el.

6. A kollégiumok szerinti ügykiosztás
6.1. Az ügykiosztásra jogosultak.
6.1.1. Büntető Kollégium: az ügyek kiosztására jogosult a törvényszéki elsőfokú ügyek esetében a
kollégiumvezető, a törvényszéki másodfokú peres és nemperes, a fellebbezett nyomozási bírói ügyek,
az elsőfokú és fellebbezett büntetés-végrehajtási ügyek esetében a csoportvezető. A kollégiumvezető
és a csoportvezető egymást helyettesítik egyikük távolléte esetén.
6.1.2. Polgári, Gazdasági, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium: az ügyek kiosztására a
kollégiumvezető jogosult, akit távolléte esetén a csoportvezető helyettesít. A cégbíróságon az ügyek
kiosztását a cégbíróság csoportvezetője, illetve az irodavezető végzi.
6.2. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak.
A kiosztandó ügyeket a büntető és a polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi kollégium
esetében is minden nap az irodavezető mutatja be az ügykiosztásra jogosultnak.
6.3. Az ügykiosztás során alkalmazott módszer meghatározása.
6.3.1. Büntető ügyszak.
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A büntető peres ügyek kiosztása ügycsoportonként, a soron következő ügyszám és a tanácsok
számozásának sorrendje szerint történik.
A törvényszéki elsőfokú ügyek szignálási rendje annak figyelembe vételével történik, hogy a
törvényszéki elsőfokú tanácsok közül az 1.B., 6.B. és 7.B. tanácsok teljes tanácsként, a 2.B. tanács
0,375 tanácsként ítélkezik.
A Bny. ügycsoportba tartozó nyomozási bírói ügyeket a másodfokú tanácsok előadó bírói intézik a
soron következő ügyszám és ezen tanácsok számozásának sorrendje szerint.
A katonai tanácsok szignálási rendje a peres és peren kívüli ügyek elosztásánál egyaránt az érkezési
sorrend alapján történik akként, hogy a páratlan sorszámú ügyeket a KB.I. tanács, míg a páros
sorszámú ügyeket a KB.II. tanács kapja. Ezen szignálási rend alól kivételt a sorra kerülő tanács
kizártsága eredményezhet. Ebben az esetben a szignálási rendtől való eltérést azonnal kompenzálni
kell.
A büntető fellebbezett nem peres ügyek kiosztása a Bel., Bpkf., Bpi., Bkk., Bkif., Szef., Szpi., Szkk.
ügycsoportok esetében a 2.Bf., 3.Bf. és 4.Bf. tanácsok között érkezési sorrendben, válogatás nélkül,
egyenlő arányban történik akként, hogy az ügyek adott tanácsra történő kiosztását a soron következő
ügyszám és a tanácsok számozásának sorrendje határozza meg. Az 1.Bf. tanács a 2017. évi
törvénykezési szünet és a 2017. év december havi szabadságolások kivételével a büntető nem peres
ügyek intézésében, a törvényszék működését érintő fontos okból vesz részt.
Amennyiben a fenti ügycsoportokhoz tartozó ügyben a 2.Bf., 3.Bf. és 4.Bf. tanácsok egyaránt
kizártak, úgy az adott ügyet az 1.Bf. tanácsra kell kiosztani.
A Bnyf., Bvf., Szvf., Kmvf. és Ff. ügycsoportokhoz tartozó ügyeket az eltérítési okok kivételével az
5.Bf. tanácsra kell kiosztani.
A büntetés-végrehajtási ügyek büntetés-végrehajtási bíróra, illetve bírósági titkárra történő kiosztása
a soron következő ügyszám és a tanácsok számozásának sorrendje szerint történik.
A büntető fellebbezett peres ügyek kiosztása a 2.Bf., 3.Bf. és 4.Bf. fellebbviteli tanácsok között,
válogatás nélkül, érkezési sorrendben történik akként, hogy az ügyek adott tanácsra történő
kiosztását a soron következő ügyszám és a tanácsok számozásának sorrendje határozza meg. Ezen
szignálási rendtől el kell térni, amennyiben a sorra kerülő tanács valamely tagja kizárt bíró. Ebben az
esetben az adott peres ügyet a szignálási rend szerint soron következő tanács kapja meg.
Amennyiben a büntető fellebbezett peres ügy elintézéséből a 2.Bf., 3.Bf. és 4.Bf. fellebbviteli
tanácsok egyaránt kizártak, úgy az ügyet az 1.Bf. tanácsra kell kiosztani.
A korábban hatályon kívül helyezett ügyet ismételt felterjesztés esetén a hatályon kívül helyező
másodfokú tanácsra kell szignálni.
6.3.2. Civilisztikai ügyszak.
A törvényszék másodfokú ügyszakába érkező ügyek kiosztása a 3. sz. mellékletben írt és
tanácsonként meghatározott ügycsoportok szerint történik a peres ügyszakban. A közös
referádába tartozó ügyek esetében (vegyes kötelem) az érkezési sorrendben minden 4.ügy a 4. Pf.-Gf.
tanácsra kerül kiosztásra.
A törvényszék elsőfokú peres ügyszakában ügycsoport, ügytárgy szerint – automatikusan,
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érkezési sorrendben – a következő ügyszám kerül kiosztásra a tanácsok számozásának
sorrendjében.
Ez alól a kivételek a következők:
- a 8. tanács (törvényszék elnöke) a társadalmi szervezetek megszüntetésével kapcsolatos perek közül
minden 10. ügyet kapja.
- a személyiségvédelmi igény érvényesítése, sajtó-helyreigazítási perek: 7. és 15. tanácsra kerülnek
kiosztásra a főszabály szerinti sorrendben,
- a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek (bv. intézetek, bíróságok, ügyészségek,
stb. elleni kártérítési igény): az 1. és 7. tanácsra kerülnek kiosztásra a főszabály szerinti
sorrendben.
A kiemelt perek kiosztása az arra kijelölt bírók között a főszabály szerint történik.
A törvényszék elsőfokú nemperes ügyszakában (civil szervezetek nyilvántartása, felszámolás,
cégeljárás) a szignálás automatikus.
A bírósági közvetési nemperes ügyekben a szignálás automatikus.
Az újraindult (szünetelésből, felfüggesztésből felvett, hatályon kívül helyezett) ügyeket az
alapügyben eljárt tanácsnak kell kiosztani.
A cégbíróságon
•
az új cégek esetén, amennyiben egyszerűsített eljárásban (egy órás ügyek) nyújtják be a
kérelmet (az ügyet az a bíró, illetve titkár kapja, aki az érkezés időpontjában ügyeletes);
•
cégtörvényességi ügyek (automatikusan az a személy kapja, akinek a nevén volt az a cégügy,
amely a törvényességi eljárással érintett)
6.5. Az általános ügyelosztási módszertől történő eltérés lehetősége.
Büntető és civilisztikai ügyszakban (peres és nemperes ügyekben)
El lehet térni az automatizmustól az ügy perjogi sajátosságaihoz képest, ha
a bíró, bírósági titkár kizárása miatt, ebben az esetben az ügyet arra kell kiosztani, aki azt az
ügykiosztás technikája alapján mint soron következő ügyet kapta volna.
El lehet térni az automatizmustól az egyenletes munkateher biztosítása végett, ha
az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése indokolja; ebben az esetben az
ügyet vagy ügyeket – függetlenül azok jellegétől – azok között kell kiosztani, akiknél az érkezés
tartósan alacsonyabb értéket mutat.
El lehet térni az automatizmustól az ítélkezés időszerűségének biztosítása érdekében, ha
a) az ügy az ítélkezési szünet tartama alatt érkezik; ebben az esetben az ügykiosztás technikája
szerint azok között kell kiosztani, akik a szóban forgó időszakban munkát végeznek,
b) a bíró, bírósági titkár szolgálati jogviszonya megszűnt, ebben az esetben az ügykiosztás
technikája szerint azt azok között kell kiosztani, akik annak elintézésére jogosultak,
c) az ügy a bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte alatt érkezik; ebben az esetben az
ügykiosztás technikája szerint azt azok között kell kiosztani, akik annak elintézésére
jogosultak,
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Ezen túl az alábbi eltérésre van lehetőség:
Büntető ügyszak
Az általános szignálási rendtől eltérően, érkezési sorrendben, egyenlő arányban kell kiosztani
a kiemelt jelentőségű ügyeket (Be. 554/B. §), valamint a jelen ügyelosztási rend alapján „nagy
ügynek” minősülő fellebbezett peres ügyeket. „Nagy ügynek” minősül a fellebbezett peres
ügy, amennyiben:
- a fellebbezéssel érintett vádlottak száma 1-2 vádlott és az elsőfokú ítélet 50 oldalnál
nagyobb terjedelmű,
- a fellebbezéssel érintett vádlottak száma 3-6 vádlott és az elsőfokú ítélet 40 oldalnál
nagyobb terjedelmű,
- a fellebbezéssel érintett vádlottak száma 6 vádlott feletti és az elsőfokú ítélet 30
oldalnál nagyobb terjedelmű.
Az általános szignálási rendtől eltérően, a 2017. év december 15-31. napja közötti időszakban érkező
büntető nemperes ügyeket az ügykiosztás technikája szerint azon tanácsok között kell kiosztani, akik a
szóban forgó időszakban munkát végeznek.
A nyomozási bíró által, első fokon hozott határozat felülbírálata során a másodfokú nemperes ügy arra
a tanácsra kerül kiosztásra, amely az eljárás bármely korábbi szakaszában elsőként eljárt.
A 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás 115.§ (1) bekezdés d) pontja értelmében a szignáló vezetők havonta
vizsgálják a kiosztásnak a bírák, bírósági titkárok, a bírósági ügyintézők közötti munkateher jelentős
eltérését eredményező hatását.
6.6. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere:
A törvényszék elnöke esetében a civilisztikai ügyszak 6.3.2. pontban meghatározottak szerint, míg a
törvényszék elnökhelyettese esetében a 2.Pf. tanácsra szignált Kf.-es és Kpkf.-es ügyek kerülnek
részére kiosztásra.
A büntető és civilisztikai kollégiumvezetők és csoportvezetők által tárgyalt ügyek kiosztásának
módszerét a 2.3.3. pont tartalmazza.
6.7. Az átosztás rendje
6.7.1. Az ügy átosztásának esetei.
Az ügyek átosztására csak kivételesen, a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén kerülhet sor
azzal, hogy ilyen esetben az ügy kiszignálása az ügyelosztási rendben meghatározott, az ügyek
kiosztására vonatkozó általános szabályok szerint történik.
6.7.2. Eljárás ügy átosztásakor.
A büntető ügyszakban elsőfokú, másodfokú, illetve katonai tanács kizártsága esetén az ügykiosztást
végző kollégiumvezető vagy csoportvezető az iratborítón dátum megjelölésével és aláírásával ellátva
szignálja át az ügyet másik tanácsra.
A civilisztikai ügyszakban az ügyfél által bejelentett kizárási kérelem esetén amennyiben az ügyintéző
bíró nem járul hozzá kizárásához, úgy Pk-s ügyszakban másik bírói tanács bírálja el a kizárási kérelmet.
A bíró által bejelentett kizárás esetében az ügykiosztást végző kollégiumvezető vagy csoportvezető az
iratborítón dátum megjelölésével és aláírásával ellátva szignálja át az ügyet másik tanácsra.
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6.8. Mellékletek
A I/1., 2., 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák a büntető, a II/1., 2., 3. és 4. sz. mellékletek
tartalmazzák a civilisztikai ügyszakba beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyeket a kirendelt bíró
által intézett ügyeket, valamint a másodfokú tanácsok által intézett ügyeket.
Szeged, 2016. december 13.

* A módosítások a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiumát érintik, melyek vastag betűvel kerültek
kiemelésre. A módosított ügyelosztási rendet a Büntető Kollégium, valamint a Bírói Tanács
véleményezte. A módosított ügyelosztási rend 2017. február 20. napjától hatályos.
Szeged, 2017. február 20. napján
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1. Melléklet: A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig
Tanácsszám

Név

Intézett ügycsoport

1.B.

ifj. dr. Tóth Tibor törvényszéki bíró

- elsőfokú büntetőügy
- fiatalkorú büntetőügye
- büntető nem peres ügy
- bírósági mentesítés iránti ügy
- semmisségi ügy
- népfelkelési ügy
- egyéb (vegyes) ügy

2.B.

dr. Joó Attila kollégiumvezető

- elsőfokú büntetőügy
- fiatalkorú büntetőügye
- büntető nem peres ügy
- bírósági mentesítés iránti ügy
- semmisségi ügy
- népfelkelési ügy
- egyéb (vegyes) ügy

4.B.

dr. Nagy Andrea törvényszéki bíró

- elsőfokú büntetőügy
X

5.B.

dr. Égető Sándor törvényszéki bíró

kiosztott kiemelt jelentőségű ügy

6.B.

X

X

7.B.

dr. Seresné dr. Bathó Nikolett
törvényszéki bíró

- elsőfokú büntetőügy
- fiatalkorú büntetőügye
- büntető nem peres ügy
- bírósági mentesítés iránti ügy
- semmisségi ügy
- népfelkelési ügy
- egyéb (vegyes) ügy

KB.I.

dr. Égető Sándor katonai bíró

- katonai büntetőügy
- katonai büntető nem peres ügy
- katonai nyomozási bírói ügy
- mentesítés iránti ügy
- katonai büntetés-végrehajtási ügy
- fenyítést kiszabó határozat vagy parancs bírósági
felülvizsgálata
- egyéb (vegyes) ügy

KB.II.

dr. Kónya Tamás katonai bíró

- katonai büntetőügy
- katonai büntető nem peres ügy
- katonai nyomozási bírói ügy
- mentesítés iránti ügy
- katonai büntetés-végrehajtási ügy
- fenyítést kiszabó határozat vagy parancs bírósági
felülvizsgálata
- egyéb (vegyes) ügy
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Bv., Szv, dr. Sós József törvényszéki bíró
F

- büntetés-végrehajtási ügyek

5.Bny.

dr. Kiss Dániel törvényszéki bíró

- nyomozási bírói ügy

6.Bny.

dr. Berkes Tamás törvényszéki bíró

- nyomozási bírói ügy

7.Bny.

Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró

- nyomozási bírói ügy

8.Bny.

dr. Katona Dorottya törvényszéki bíró - nyomozási bírói ügy

9.Bny.

dr. Szabó András csoportvezető

- nyomozási bírói ügy

10.Bny.

dr. Bakos Éva törvényszéki
tanácselnök

- nyomozási bírói ügy

11.Bny.

X

X

12.Bny.

dr. Joó Attila kollégiumvezető

- nyomozási bírói ügy

13.Bny.

dr. Tóth Tibor törvényszéki bíró

- nyomozási bírói ügy

14.Bny.

dr. Nógrádi Beáta törvényszéki bíró

- nyomozási bírói ügy
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2. Melléklet: A kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től
Tanácsszám

Név

3.B.

6.B.

Kirendelés a Törvényszékhez

Intézett ügycsoport

Honnan

Időtar-tam

Kissné dr. Gyuris Patrícia

Szegedi
Járásbíróság

2017. január kiosztott kiemelt jelentőségű ügy
1-2017.
december 31.

dr. Kóbor Jenő

Szegedi
Járásbíróság

2017. február - elsőfokú büntetőügy
1-2017.
- fiatalkorú büntetőügye
december 31. - büntető nem peres ügy
- bírósági mentesítés iránti ügy
- semmisségi ügy
- népfelkelési ügy
- egyéb (vegyes) ügy
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3. Melléklet: A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től december 31-ig
Tanács Név
-szám

Kirendelés a
Törvényszékhez
Honnan

1.Bf.

tanácselnök: dr. Joó Attila
kollégiumvezető
tanács tagjai: dr. Seresné
dr. Bathó Nikolett, dr. Nagy
Andrea, dr. Tóth Tibor és
dr. Berkes Tamás, dr. Kiss
Dániel, dr. Nógrádi Beáta,
dr. Katona Dorottya
törvényszéki bírók és
Szegedi
Kissné dr. Gyuris Patrícia, Járásbíróság
dr. Kóbor Jenő kirendelt
járásbírósági bírók

Intézett ügycsoport
Időtartam

2017. január 12017. december
31., illetve
2017. február 12017. december
31.

- fellebbezett büntetőügy
- fiatalkorú fellebbezett büntetőügye
- fellebbezett büntető nem peres
ügy
- perújítási indítvány
- fellebbezett nyomozási bírói ügy
- egy éven túli előzetes letartóztatás
miatt felterjesztett ügy
- bírósági mentesítés iránti
fellebbezett ügy
- egyéb (vegyes) ügy
- fellebbezett büntetés-végrehajtási
ügyek

2.Bf.

tanácselnök: dr. Kovalcsik Éva tanácselnök
tanács tagjai: dr. Kiss
Dániel és dr. Nógrádi Beáta
törvényszéki bírók

-

- fellebbezett büntetőügy
- fiatalkorú fellebbezett büntetőügye
- fellebbezett büntető nem peres
ügy
- perújítási indítvány
- fellebbezett nyomozási bírói ügy
- egy éven túli előzetes letartóztatás
miatt felterjesztett ügy
- bírósági mentesítés iránti
fellebbezett ügy
- egyéb (vegyes) ügy
- fellebbezett büntetés-végrehajtási
ügyek

3.Bf.

tanácselnök: dr. Szabó
András csoportvezető,
tanácselnök
tanács tagjai: dr. Katona
Dorottya és dr. Berkes
Tamás törvényszéki bírók

-

- fellebbezett büntetőügy
- fiatalkorú fellebbezett büntetőügye
- fellebbezett büntető nem peres
ügy
- perújítási indítvány
- fellebbezett nyomozási bírói ügy
- egy éven túli előzetes letartóztatás
miatt felterjesztett ügy
- bírósági mentesítés iránti
fellebbezett ügy
- egyéb (vegyes) ügy
- fellebbezett büntetés-végrehajtási
ügyek

-
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4.Bf.

5.Bf.

tanácselnök: dr. Bakos Éva
tanácselnök
a tanács tagjai: dr. Nagy
Andrea törvényszéki bíró
és Kissné dr. Gyuris
Patrícia kirendelt
járásbírósági bíró

Szegedi
Járásbíróság

Tanácselnök: Juhászné dr.
Prágai Erika tanácselnök
a tanács tagjai: dr. Égető
Sándor, dr. Kónya Tamás
törvényszéki bírók és dr.
Kánitz Judit kirendelt
Szegedi
járásbírósági bíró
Járásbíróság

- fellebbezett büntetőügy
- fiatalkorú fellebbezett büntetőügye
- fellebbezett büntető nem peres
ügy
2017. január 1- - perújítási indítvány
2017. december - fellebbezett nyomozási bírói ügy
31.
- egy éven túli előzetes letartóztatás
miatt felterjesztett ügy
- bírósági mentesítés iránti
fellebbezett ügy
- egyéb (vegyes) ügy
- fellebbezett büntetés-végrehajtási
ügyek
- fellebbezett büntető nem peres
ügy
- fellebbezett nyomozási bírói ügy
- 1 éven túli előzetes letartóztatás
miatt felterjesztett ügy
2017. február 1- - egyéb (vegyes) ügy
2017. december - fellebbezett büntetés-végrehajtási
31.
ügyek
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4. Melléklet: A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig
Tanácsszám Név
(ha van)

Intézett ügycsoport

2.Bf.

dr. Varga Péter bírósági ügyintéző a másodfokú tanácsok mellett, a bírósági ügyintéző által
ellátható feladatok

3.Bf.

dr. Szénási Anita bírósági
ügyintéző

a másodfokú tanácsok mellett, a bírósági ügyintéző által
ellátható feladatok

4.Bf.

dr. Csizi Evelin bírósági ügyintéző

a másodfokú tanácsok mellett, a bírósági ügyintéző által
ellátható feladatok

dr. Szilágyi-Teiszl Gerda

bv. bírósági titkár által ellátható feladatok

dr. Werner Zsolr

bv. bírósági titkár által ellátható feladatok
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1. Melléklet: A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig
Tanács- Név
Intézett ügycsoport
szám
1.

Dr. Némethné dr. Suták Anikó
törvényszéki bíró:

•
kiemelt jelentőségű perek,
•
polgári peres ügyek (elsősorban szerződéses
jogviták; öröklési perek; kártérítési
perek; egyéb vegyes kötelmi perek);
•
tisztességtelen szerződési feltételek
megtámadására irányuló perek;
•
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes
jogvitái,
•
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek.

6.

Dr. Szűcs Károly törvényszéki bíró:

•
•

kiemelt jelentőségű perek;
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes
jogvitái (elsősorban szerződésszegéssel kapcsolatos
jogviták; kártérítési perek; végrehajtási perek; cég
tagjának kizárásával kapcsolatos perek; a cég és a cég
tagjai közötti tagsági jogviszonyon alapuló perek; a cég
szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított
perek, egyéb kötelmi perek);
•
tisztességtelen szerződési feltételek
megtámadására irányuló perek;
•
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek.

7.

Dr. Lakatos Péter kollégiumvezető

•
•

kiemelt jelentőségű perek;
tisztességtelen szerződési feltételek
megtámadására irányuló perek;
•
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes
jogvitái (elsősorban vállalkozási szerződésekkel
kapcsolatos jogviták; egyéb kötelmi perek)
•
polgári peres ügyek (elsősorban szerződéses
jogviták és személyiségvédelmi perek);
•
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek;
•
cégbejegyzési határozat hatályon kívül helyezése
iránti perek,
•
a cég és a cég tagja közötti tagsági jogviszonyon
alapuló perek,
•
a
cég
szervei
határozatának
bírósági
felülvizsgálata iránt indított perek.

8.

Dr. Tárkány-Szűcs Babett a
törvényszék elnöke

a törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú polgári peres
ügyek közül a társadalmi szervezetek megszüntetésével
kapcsolatos perek.

11.

Dr. Gál Marianna törvényszéki bíró

•
•

kiemelt jelentőségű ügyek,
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes
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jogvitái, elsősorban nemzetközi árufuvarozási, vagy
szállítmányozási szerződéssel kapcsolatos egyéb kötelmi
jogi perek, lízingszerződéssel kapcsolatos perek)
•
tisztességtelen szerződési feltételek
megtámadására irányuló perek;
•
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek.
•
•

13.

Dr. Vágó Mária csoportvezető

kiemelt jelentőségű perek
polgári peres ügyek (elsősorban szerződéses
jogviták; házastársi és élettársi közös vagyon
megosztásával kapcsolatos perek és a cégnek
nem minősülő szervezetek ellen indított perek);
• polgári nemperes ügyek intézése (jogtanácsosi
bejegyzés,
általános
meghatalmazás
nyilvántartásba vétele, letéti ügyek stb.);
• általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele;
• tisztességtelen szerződési feltételek
megtámadására irányuló perek.
• esetenként közigazgatási peres és peren kívüli
ügyek intézése
• gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes
jogvitái,
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek.

15.

Dr. Varga Annamária Törvényszéki
bíró

kiemelt jelentőségű ügyek,
elsőfokú polgári, gazdasági, (elsősorban
tisztességtelen szerződési feltételek
megtámadására irányuló perek),
• gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes
jogvitái,
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek.

17.

Dr. Juhász Annamária törvényszéki
bíró

A makói járásbírósági ügyei mellett a következő
törvényszéki elsőfokú ügyeket tárgyalja
• kiemelt jelentőségű ügyek,
• elsőfokú
polgári,
gazdasági,
esetenként
közigazgatási ügyek (elsősorban tisztességtelen
szerződési feltételek megtámadására irányuló
perek),
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái

20.

Dr. Tóth Gabriella törvényszéki bíró

2017. április 1-től – december 31-ig
•
kiemelt jelentőségű ügyek,
•
elsőfokú polgári, gazdasági, esetenként
közigazgatási ügyek (elsősorban tisztességtelen szerződési
feltételek megtámadására irányuló perek),
•
elsőfokú polgári- gazdasági tulajdonjogi jogviták,
•
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes
jogvitái,
•
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek.

22.

Dr. Both Ödön törvényszéki
tanácselnök

•

•
•

társadalmi szervezetek megszüntetésével
kapcsolatos perek,
•
tisztességtelen szerződési feltételek
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megtámadására irányuló perek,
•
a törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú
polgári peres ügyek az ügyérkezés emelkedésének
függvényében
Dr. Duxné dr. Velcsov Katalin
cégcsoportvezető bíró

Dr. Tímár Tamás törvényszéki (cég)
bíró

•

a cég és a cég tagja közötti tagsági jogviszonyon
alapuló perek (kivéve a tag kizárása iránti perek);
•
a cég szervei határozatának bírósági
felülvizsgálata iránt indított perek;
•
bejegyzés, módosítás:
•
részvénytársaság (egyszerűsített is);
•
korlátolt felelősségű társaság (egyszerűsített is);
•
Cgpk., Cgt. ügyek
•
•
•
•
•
•
•

Bejegyzés, módosítás:
szövetkezet;
korlátolt felelősségű társaság (egyszerűsített is);
vízgazdálkodási társulat;
erdőbirtokossági társulat;
végrehajtói iroda;
Cgpk., Cg. ügyek;
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2. Melléklet: A kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től
Tanács- Név
Kirendelés a
szám
Törvényszékhez

10.

Intézett ügycsoport

Honnan

Időtartam

Bíróné dr. Farkas Enikő
járásbírósági bíró

Hódmező
vásárhely
i Járásbíróság

2017.
január1től
március
31-ig

Dr. Lekrinczki Andrea
járásbírósági bíró (cég)

Szegedi 2017.
- cégbejegyzési határozat hatályon kívül
Járásbírós január 1- helyezése iránti perek;
ág
től
•
a cég és a cég tagja közötti
decembe tagsági jogviszonyon alapuló perek
r 31-ig
(kivéve a tag kizárása iránti perek);
•
a cég szervei határozatának
bírósági felülvizsgálata iránt indított
perek;
•
Bejegyzés, módosítás:
- korlátolt felelősségű társaság
(egyszerűsített is);
- Cgpk., Cgt. ügyek;

•

elsőfokú polgári, gazdasági
ügyek
(elsősorban
tisztességtelen
szerződési
feltételek
megtámadására
irányuló perek)
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3. Melléklet: A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től december 31-ig
Tanács- Név
Kirendelés a
szám
Törvényszékhez

Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam
2.Pf.-Gf.

Tanácselnök: dr. Komáromi Zoltán Bíró: dr. Doblerné dr. Alács Ágota
Bíró: dr. Pap János
Bíró: Rózsáné dr. Markó
Zsuzsanna
elnökhelyettes: elsősorban
fellebbezett közigazgatási peres és
nemperes ügyek intézésében vesz
részt

-

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

munkaügyi peres és perenkívüli
ügyek;
szerződésen kívüli kártérítési
perek;
vegyes
kötelmi
perek
(elsősorban
biztosítási
szerződéssel
és
szerződésszegéssel kapcsolatos
ügyek);
gondnokság alá helyezéssel
kapcsolatos perek;
gazdálkodó szervezetek egymás
közötti
jogvitájából
eredő
ügyek;
lízingszerződésből
eredő
jogviták;
fizetési
meghagyással
kapcsolatos nemperes ügyek;
egyéb nemperes ügyek (letét;
pszichiátriai
intézeti
gyógykezelés;
kizárási
bejelentés)
közigazgatási peres és peren
kívüli ügyek;
végrehajtási nemperes ügyek,
devizahiteles nemperes ügyek (
a 2014. évi XL. tv. szerint ),
adósságrendezési
eljárással
kapcsolatos nemperes ügyek ( a
2015. évi CV. tv. szerint ),
az ügyérkezés függvényében
elsősorban
tisztességtelen
szerződési
kikötések
érvénytelenségének
megállapítása iránti elsőfokú
polgári, gazdasági ügyeket is
intéznek.
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4. Pf.-Gf.

Tanácselnök: Dr. Nagy Zsuzsanna
(2) sz.
Tanácselnök: Dr. Krajkó Zsuzsanna
(1) sz.
Bíró: Dr. Fogarasi Ferenc

-

-

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

családi jogi perek;
lakásügyi perek;
közüzemi
szerződésekkel
kapcsolatos perek;
végrehajtási perek;
öröklési perek;
tartási (öröklési) szerződéssel
kapcsolatos perek;
vegyes
kötelmi
perek
(vállalkozási szerződésekkel és
ingatlanokkal kapcsolatos ügyek
stb.);
tulajdoni perek; birtokvédelmi
perek; társasházzal kapcsolatos
perek;
nemperes hagyatéki ügyek;
egyéb közjegyzői nemperes
ügyek;
végrehajtási nemperes ügyek;
fizetési
meghagyással
kapcsolatos nemperes ügyek;
esetenként közigazgatási peres
és peren kívüli ügyek,
devizahiteles nemperes ügyek (
a 2014. évi XL. tv. szerint ),
adósságrendezési
eljárással
kapcsolatos nemperes ügyek ( a
2015. évi CV. tv. szerint ),
az ügyérkezés függvényében
elsősorban
tisztességtelen
szerződési
kikötések
érvénytelenségének
megállapítása iránti elsőfokú
polgári, gazdasági ügyeket is
intéznek
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4. Melléklet: A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1-től 2017. december 31-ig
Tanácsszám Név
Intézett ügycsoport
(ha van)
8.Pk

Dr. Karácsonyi Katalin
bírósági titkár

Az alapítványok és a társadalmi szervezetek
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedések
ellátása

12.Pk.

Dr. Borsos Judit
bírósági titkár

Az alapítványok és a társadalmi szervezetek
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedések
ellátása

15.Pk.

Dr. Ottovay István
bírósági titkár

Az alapítványok és a társadalmi szervezetek
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedések
ellátása

Dr. Bródiné dr. Pördi Ágnes
bírósági titkár

A felszámolási nemperes ügyekkel kapcsolatos
intézkedések ellátása (a 2010/2001. (X. 31.) Korm. rend.
meghatározottak szerint)

Dr. Knódel Márta
bírósági titkár

A felszámolási nemperes ügyekkel kapcsolatos
intézkedések ellátása (a 2010/2001. (X. 31.) Korm. rend.
meghatározottak szerint)

Dr. Fogarasiné dr. Kispéter Judit
(cég) bírósági titkár

•
•
•
•
•

betéti társaság;
közkereseti cég;
kereskedelmi képviselet;
külföldi cég magyarországi fióktelepe;
Cgpk. ügyek;
egyszerűsített eljárásban: kft; bt-vel kapcsolatos
ügyekben intézkedések ellátása.

•
•
•
•
•

betéti társaság;
közkereseti cég;
kereskedelmi képviselet;
külföldi cég magyarországi fióktelepe;
Cgpk. ügyek;
egyszerűsített eljárásban: kft; bt-vel kapcsolatos
ügyekben intézkedések ellátása.

•
•
•
•
•

betéti társaság;
közkereseti cég;
kereskedelmi képviselet;
külföldi cég magyarországi fióktelepe;
Cgpk. ügyek;
egyszerűsített eljárásban: kft; bt-vel kapcsolatos
ügyekben intézkedések ellátása.

•

Dr. Nagy Ágota
(cég) bírósági titkár

•

Dr. Pesei Zsuzsanna
(cég) bírósági titkár

•

dr. Szűcsné Benkő Erzsébet

Az

alapítványok

és

a

társadalmi

szervezetek
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bírósági ügyintéző

nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedések
ellátása a 210/2001. /X. 31./ Korm. sz. rendeletben
meghatározott intézkedések szerint

Matolcsi Éva
bírósági ügyintéző

Az alapítványok és a társadalmi szervezetek
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedések
ellátása a 210/2001. /X. 31./ Korm. sz. rendeletben
meghatározott intézkedések szerint

Dr. Somogyi Nóra
bírósági ügyintéző

Az alapítványok és a társadalmi szervezetek
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedések
ellátása a 210/2001. /X. 31./ Korm. sz. rendeletben
meghatározott intézkedések szerint

Pappné Miklós Edit
bírósági ügyintéző

Az alapítványok és a társadalmi szervezetek
nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedések
ellátása a 210/2001. /X. 31./ Korm. sz. rendeletben
meghatározott intézkedések szerint

