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A Szegedi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási ügyszaka                                 

szervezeti ábra – kapcsolódó tevékenységek 

 
 
 
    

                                                
 
 
 
 
 
              
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Törvényszéki 

Csoportvezető 

Szegedi Járásbíróság 

(1) 

Makói Járásbíróság  

(1) 

Szentesi Járásbíróság 

(1) 

Csongrádi Járásbíróság 

(1) 

Hódmezővásárhelyi 

Járásbíróság (1) 

Törvényszék I. fokú 

tanácsa (3) 

Törvényszék II. fokú 

tanácsa (4, 4/a, 4/b, 4/C 

4/c) 

Polgári- Gazdasági- Közigazgatási 

Kollégiumvezető 

Polgári- Gazdasági- Közigazgatási 

Kollégium 

Cégcsoportvezető 

(5) 

Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság (2) 

Cégiroda 

Civil 

szervezetek 

ügyszak  

(6) 

Fel- 

számolási 

ügyszak 

(7) 

Civil szervezetek 

iroda 

Felszámoló 

iroda 

Polgári- 

gazdasági 

iroda 

Alföldi Regionális Közigazgatási 

és Munkaügyi Kollégium  

Kezelő 

irodák 
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(1)  
 

- Polgári peres ügyek 

- Gazdasági peres ügyek 

- Polgári és gazdasági nemperes ügyek 

- Közvetítői nemperes ügyek 

- Bírósági végrehajtási ügyek 
 

 
(3) 
 

- Vagyonjogi per  

- házassági vagyonközösség megosztása iránti per  

- közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti per  

- bíróságok elleni kártérítési per (Pp. 2. § (3) bek.) 

- szerzői és szomszédos jogi per, valamint a Ptk. 86. § (3) és (4) bek. alapján  

- indított per  

- sajtó helyreigazítási per 

- értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos per  

- nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezeteket érintő per 

- tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása iránti per 

- emberi környezetet veszélyeztető tevékenységgel kapcsolatos per  

- egyéb per  

- mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos per  

- nemzetközi árufuvarozással vagy szállítmányozással kapcsolatos per  

- bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- tagkizárás iránti per  

- egyéb tagsági viszonyból származó per  

- választott bírósági ügyekkel kapcsolatos per  

- egyéb per  
 
(4)  
 

- Házassági per 

- Apasági és származás megállapítása iránti egyéb per 

- Apaság megállapítása iránti per  

- Szülői felügyelettel kapcsolatos per 

- Gondnoksággal kapcsolatos per 

- Örökbefogadással kapcsolatos per 

- Házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi igény 
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- Gyermekelhelyezés, - megváltoztatása iránti per 

- Kapcsolattartás szabályozása iránti per 

- Gyermek tartása iránti per 

- Törvényen alapuló egyéb tartási per 

- Birtokvédelmi per 

- Lakásügyi per 

- Öröklési per 

- Szerződéses jogviszonyból származó kötelmi per 

- Szerződésen kívüli kártérítés iránti per 

- Emberi környezetet veszélyeztető tevékenységgel kapcsolatos kártérítési per  

- Végrehajtással kapcsolatos per 

- Egyéb per 

- Fellebbezett polgári nemperes ügyek 

- Elő fokú polgári nemperes ügyek 

- A bírósági eljárás elhúzódása miatt felterjesztett kifogás  

- Polgári nemperes ügyek  

- Fellebbezett gazdasági nemperes ügyek 

- Első fokú gazdasági nemperes ügyek 

- Gazdasági nemperes ügyek 
 
 
(4/a) Fellebbezett közigazgatási ügyek  
 

- Versenyhivatal határozatával kapcsolatos per 

- Nemzeti Média és Hírközlési határozat a elleni per  

- Közbeszerzési határozat felülvizsgálatával kapcsolatos per 

- Kárpótlási ügyben hozott határozat felülvizsgálatával kapcsolatos per 

- Kisajátítási határozattal kapcsolatos felülvizsgálati per  

- Környezetvédelemmel kapcsolatos felülvizsgálati per 

- Környezetvédelemmel kapcsolatos per 

- Egyéb per 
 
(4/b) Közigazgatási nemperes ügyek 
 

- Fellebbezett közigazgatási nemperes ügyek 

- Első fokú közigazgatási nemperes ügyek 

- A bíróság elhúzódása miatt felterjesztett kifogás  

- Fellebbezett munkaügyi nemperes ügyek 

- Első fokú munkaügyi nemperes ügyek 
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(4/c) Fellebbezett munkaügyi peres ügyek  
 

- Fellebbezett munkaügyi perek 

- Tárgyaláson kívül elbírált ügyek  
 
 
(4/d) Fellebbezett munkaügyi nemperes ügyek  
 
Fellebbezett munkaügyi nemperes ügyek 
Első fokú munkaügyi nemperes ügyek 
Munkaügyi nemperes ügyek 
 
(5) 
 
Cégbejegyzés 
Módosítás 
Törlés 
Cégtörvényességi felügyelet 
Egyéb 
 
(6) Civil szervezetek bejegyzése és változása  
 
 
 
Jelen szervezeti ábra, kapcsolódó tevékenységek, döntési folyamatok és felelőseik az Új Széchenyi 
Terv Államreform Operatív Program keretében megvalósított „Szervezetfejlesztés a Szegedi 

Törvényszéken” elnevezésű, ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0045 azonosító számú projekt részeként 
készült.  
 
Szeged, 2014. június hó 10. napja 
 
 
 

 
 
 


