1. számú melléklet
Ügyelosztási rend 2017.
Fővárosi ítélőtábla Polgári Kollégium tanácsainak beosztása
(Budapest II., Fekete Sas utca 3.)
Tárgyalási/
tanácsüléses
napok

Tárgyaló
terem

l.Pf.

Öröklési perek;
vegyes kötelmi perek, melyek közül
Fermanné dr. Polák Zita
elsősorban ajándékozási szerződéssel,
tanácselnök
ajándék visszakövetelésével, tartási,
Dr. Ribai Csilla
életjáradéki szerződéssel kapcsolatos
tanácselnök
perek;
Dr. Hegedűs Mária
szerződésen kívüli kártérítési perek,
bíró
különösen a közigazgatási jogkörben
Véghné dr. Szabó Zsuzsanna
okozott kár megtérítése iránti,
bíró
valamint a Pp.2. § (3) bekezdésén
Vargáné dr. Gerényi Mónika
alapuló kártérítési perek, továbbá
bíró
kártalanítási perek;
(kirendeléssel 2017. március
személyhez fűződő jogok megsértése
április)
miatti és sajtó-helyreigazítás iránti
Dr. Port Gabriella
perek;
bíró
eljárás elhúzódása miatti kifogás;
(kirendeléssel 2017. október 1. eljáró bíróság kijelölése; a választási
november 30.)
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény alapján indult ügyek

kedd,
csütörtök

II. tárgyaló

2.Pf.

Kizmanné dr. Oszkó Marianne
tanácselnök
Sajtó-helyreigazítás iránti perek;
(2017. augusztus 8-ig)
személyhez fűződő jogok megsértése
miatti polgári jogi igényekkel
Dr. Hercsik Zita
kapcsolatos egyéb perek;
mb. tanácselnök
szerzői jogi perek; adatvédelemmel
(2017. szeptember 1-től)
Dr. Kovács Éva
kapcsolatos perek; eljárás elhúzódása
miatti kifogás; eljáró bíróság
bíró
kijelölése; a választási eljárásról szóló
Dr. Borsodi Zoltán
2013. évi XXXVI. törvény alapján
bíró
indult ügyek
(kirendeléssel 2017. szeptember
1. - november 30.)

kedd,
csütörtök

V. tárgyaló

Tanács
szám

Tanács elnöke és tagjai

Tárgyalt ügycsoport

3.Pf.

Vegyes kötelmi perek, amelyek közül
Dr. Pestovics Ilona
elsősorban adásvételi, vállalkozási,
tanácselnök
építési, tervezési és támogatási
Takácsné dr. Kükáló Judit
szerződésekből eredő jogviták; hibás
bíró
teljesítéssel kapcsolatos perek;
Dr. Darákné dr. Nagy Szilvia
tulajdoni és használattal összefüggő,
bíró
továbbá társasház-tulajdonnal
Dr. Darvas Zoltán
kapcsolatos, valamint építőközösségi szerda, péntek
bíró
perek; végrehajtási peres és nemperes
(kirendeléssel 2017. május
ügyek; fizetési meghagyásos és letéti
június)
ügyek; eljárás elhúzódása miatti
Dr. Nagy Andrea
kifogás; eljáró bíróság kijelölése; bank
bíró
és hitelügyletekből származó
(kirendeléssel 2017. március 1. jogviszonnyal kapcsolatos peres és
április 30.)
nemperes ügyek.

V. tárgyaló

4.Pf.

Vegyes kötelmi perek, melyek közül
elsősorban a kölcsönszerződéssel és
biztosítékaival összefüggő, továbbá a
bérleti, szállítási és mezőgazdasági
termékértékesítési szerződéssel,
biztosítási, megbízási szerződéssel,
továbbá a támogatási szerződéssel
Dr. Németh László
kapcsolatos perek, valamint a
tanácselnök
szerződésen
kívül okozott károk
Dr. Merőtey Anikó
megtérítése iránt folyó perek, különösen
bíró
a biztosítási jogviszonyból keletkezett
Dr. Molnár Ágnes
kártérítési perek; a tisztességtelen
bíró
szerződési feltételek érvénytelensége
Dr. Kácsorné dr. Durst
tárgyában indított perek; a törvényszék
Gyöngyvér Hajna
által nyilvántartásba vett, cégnek nem
bíró
minősülő szervezetekkel kapcsolatos
(kirendeléssel 2017. október 1. - perek; tisztességtelen piaci magatartással
november 30.)
kapcsolatos perek; civil szervezetek
nylvántartásával kapcsolatos ügyek;
általános meghatalmazás nyilvántartásba
vétele; eljárás elhúzódása miatti kifogás;
eljáró bíróság kijelölése; bank és
hitelügyletekből származó jogviszonnyal
kapcsolatos peres és nemperes ügyek

VI. tárgyaló

kedd,
csütörtök
(délelőtt)

5.Pf.

Dr. Czukorné dr. Farsang Judit
tanácselnök
Dr. Szabó Klára
Szerződésen kívüli kártérítési perek,
tanácselnök
különösen a közigazgatási jogkörben
Dr. Magosi Szilvia
okozott kár megtérítése iránti, valamint a
bíró
Pp. 2. § (3) bekezdésén alapuló
(2017. május 31-ig)
kártérítési perek, továbbá kártalanítási
Dr. Benedek Szabolcs
perek; vegyes kötelmi perek, amelyek
bíró
közül elsősorban az ingatlan
Dr. Sághy Levente
átruházásával, a lakás- és helyiségek
bíró
bérletével összefüggő, bank- és
(kirendeléssel 2017. január 1. - hitelügyletekből, valamint értékpapírból
március 31.)
származó jogviszonnyal kapcsolatos
Vargáné dr. Gerényi Mónika
perek; a tisztességtelen szerződési
feltételek
érvénytelensége tárgyában
bíró
indított
perek;
tisztességtelen piaci
(kirendeléssel 2017. április 1. magatartással kapcsolatos perek;
április 30.)
önkormányzatok vagyonjogi
Dr. Matosek Edina
viszonyaival
kapcsolatos perek; a
bíró
törvényszék
által
nyilvántartásba vett,
(2017. szeptember 1-től)
cégnek nem minősülő szervezetekkel
dr. Pávlisz Beatrix Hajnalka
kapcsolatos perek; eljárás elhúzódása
bíró
miatti kifogás; eljáró bíróság kijelölése;
(kirendeléssel 2017. május 1bank és hitelügyletekből származó
június 30-ig)
jogviszonnyal kapcsolatos peres és
Dr. Vass Éva
nemperes ügyek
bíró
(kirendeléssel 2017. szeptember
1. - október 30.)

kedd,
csütörtök
(délután)

VIII. tárgyaló

6.Pf.

7.Pf.

Vegyes kötelmi perek, amelyek közül
elsősorban az adásvételi és
kölcsönszerződéssel, valamint
biztosítékaival, továbbá a biztosítási és
megbízási jogviszonnyal kapcsolatos
perek; a tisztességtelen szerződési
feltételek érvénytelensége tárgyában
Világhyné dr. Böcskei Terézia
indított perek; a szerződésen kívüli
tanácselnök
kártérítési perek, amelyek közül
Dr. Szabó Klára
elsősorban
az élet, testi épség sérelmével
tanácselnök
összefüggő, valamint a vadkárral
Dr. Csóka István
kapcsolatos jogviták, továbbá a
bíró
közigazgatási jogkörben okozott károk
Dr. Lente Sándor
megtérítése és a Pp. 2. § (3) bekezdése
bíró
szerinti kártérítési perek, kártalanítási
Dr. Kerékgyártó Krisztina
perek; tisztességtelen piaci magatartással
bíró
kapcsolatos perek; a törvényszék által
(kirendeléssel 2017. január
nyilvántartásba vett, cégnek nem
február)
minősülő szervezetekkel kapcsolatos
perek, civil szervezetek nyilvántartásával
kapcsolatos ügyek; eljárás elhúzódása
miatti kifogás; eljáró bíróság kijelölése;
bank és hitelügyletekből származó
jogviszonnyal kapcsolatos peres és
nemperes ügyek

Dr. Sághy Mária
tanácselnök
Dr. Ribai Csilla
tanácselnök
Dr. Csordás Csilla
bíró
Dr. Kincses Attila
bíró
Dr. Takács Brigitta Erzsébet
bíró
(kirendeléssel 2017. május
június)

kedd,
csütörtök
(délelőtt)

Kártérítési perek, különös tekintettel
az orvosi kártérítési perek; személyhez
fűződő jogok megsértése miatti perek;
tulajdoni, birtokháborítási, használati
jogokkal, ingatlannyilvántartással
kapcsolatos perek, a házastársi közös
vagyon megosztása iránti, valamint az
élettársak vagyoni viszonyaival
szerda, péntek
összefüggő perek; termőföld
tulajdonjogával kapcsolatos perek;
végrehajtási ügyek; eljárás elhúzódása
miatti kifogás; eljáró bíróság
kijelölése; bank és hitelügyletekből
származó jogviszonnyal kapcsolatos
peres és nemperes ügyek

VIII. tárgyaló

VI. tárgyaló

8.Pf.

Iparjogvédelmi ügyek, a Ptk. 86. § (3)(4) bekezdésében meghatározott
jogokkal kapcsolatos perek; szerzői és
szomszédos jogi perek; személyiségi
jogi és adatvédelemmel kapcsolatos
Dr. Lesenyei Terézia
perek; tisztességtelen piaci
tanácselnök
magatartással kapcsolatos perek;
Dr. Mózsik Tímea
kötelmi perek, különös tekintettel a
bíró
minden hónap
bérleti és használati jogviszonnyal
Dr. Pullai Ágnes
2., 4. kedd,
kapcsolatos perekre, szerződésen kívül
bíró
minden
okozott károk megtérítése iránti perek,
Dr. Bene Lajos
csütörtök
köztük a közigazgatási jogkörben
bíró
okozott károk megtérítése iránti és a
(kirendeléssel 2017. október 1. kártalanítási perek; civil szervezetek
december 30.)
nyilvántartásával kapcsolatos ügyek;
eljárás elhúzódása miatti kifogás;
eljáró bíróság kijelölése; a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény alapján indult ügyek

9.Pf.

Szerződésen kívüli kártérítési perek,
különösen a közigazgatási jogkörben
okozott kár megtérítése iránti, valamint a
Dr. Hőbl Katalin
Pp. 2. § (3) bekezdésén alapuló
tanácselnök
kártérítési perek, továbbá a kártalanítási
Dr. Ribai Csilla
perek; vegyes kötelmi perek, közülük
tanácselnök
elsősorban az ingatlan átruházásával és a
Dr. Szabó Klára
szerződéses biztosítékokkal kapcsolatos
tanácselnök
jogviták, az állami támogatások
Egriné dr. Salamon Emma
visszakövetelésével kapcsolatos, a
bíró
sportfmanszírozással összefüggő,
valamint az egészségügyi szolgáltatókkal
Dr. Örkényi László
kötött finanszírozási szerződésből eredő
bíró
perek, a biztosítási jogviszonnyal
Dr. Gyuris Judit Éva
összefüggő perek, a bank- és
bíró
hitelügyletekből,
valamint értékpapírból
(2017. év június hó 1. napjától)
származó
jogviszonnyal
kapcsolatos
Dr. Szabó Gábor
perek; a tisztességtelen szerződési
bíró
feltételek érvénytelensége tárgyában
(kirendeléssel 2017. október 1. indított perek; önkormányzatok
november 30.)
vagyonjogi viszonyaival kapcsolatos
perek; eljárás elhúzódása miatti kifogás;
eljáró bíróság kijelölése

kedd,
csütörtök
(délelőtt)

I. tárgyaló

VII. tárgyaló

Háztartási, élettársi közös vagyon
megosztása iránti perek, valamint a
házastársak, élettársak vagyoni
Dr. Lukács Zsuzsanna
viszonyaival összefüggő perek; vegyes
tanácselnök
kötelmi perek, amelyek közül
Nyírőné dr. Kiss Ildikó
elsősorban ajándékozási szerződéssel,
bíró
ajándék visszakövetelésével, tartási,
Kepesné dr. Bekő Borbála
életjáradéki szerződéssel kapcsolatos
perek; öröklési perek; szerződésen
bíró
kívüli kártérítési perek, különösen a
Dr. Tóth Gabriella Terézia
bíró
közigazgatási jogkörben okozott kár
(kirendeléssel 2017. március 1.
megtérítése iránt, valamint a Pp. 2. §
május 31.)
(3) bekezdésén alapuló kártérítési
Dr. Karászi Margarita
perek, továbbá kártalanítási perek;
bíró
személyiségi jogi és adatvédelemmel
(kirendeléssel 2017. szeptember kapcsolatos perek; sajtó-helyreigazítás
iránti perek; eljárás elhúzódása miatti
1. - november 30.)
kifogás; eljáró bíróság kijelölése; a
választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény alapján indult ügyek

17.Pf.

A

18.Pf.

19.Pf.

(kirendeléssel)
Dr. Csikiné dr. Gyuranecz
Márta
tanácselnök
Dr. Bakó Pál
bíró
Dr. Pribula László
bíró

2016. október 1. napjától érkezett 50
darab polgári peres ügy, kivéve: sajtóhelyreigazítási perek, szerzői és
szomszédos jogi perek, iparjogvédelmi
perek, közérdekű adat kiadása iránti
perek, értékpapírból származó
jogviszonnyal kapcsolatos perek,
továbbá, amely ügyben a Fővárosi
ítélőtábla már eljárt

(kirendeléssel)
Dr. Csíki Péter
tanácselnök
Dr. Kocsis Ottilia
bíró
Dr. Veszprémy Zoltán
bíró

2016. október 1. napjától érkezett 50
darab polgári peres ügy, kivéve: sajtóhelyreigazítási perek, szerzői és
szomszédos jogi perek, iparjogvédelmi
perek, közérdekű adat kiadása iránti
perek, értékpapírból származó
jogviszonnyal kapcsolatos perek,
továbbá, amely ügyben a Fővárosi
ítélőtábla már eljárt

kedd,
csütörtök
(délután)

VII. tárgyaló

csütörtök

(Debrecen,
Széchenyi u.
24.)
III. tárgyaló

csütörtök

(Debrecen,
Széchenyi u.
24.)
V. tárgyaló

32.Pf.

lO.Gf.

Dr. Kisbán Tamás
tanácselnök
Dr. Kovaliczky Ágota
bíró
Dr. Istenes Attila
bíró

Sajtó-helyreigazítás iránti perek;
személyhez fűződő jogok megsértése
miatti polgári jogi igényekkel
kapcsolatos egyéb perek; szerzői jogi
perek; adatvédelemmel kapcsolatos szerda, péntek VII. tárgyaló
perek; eljárás elhúzódása miatti
kifogás; eljáró bíróság kijelölése; a
választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény alapján indult ügyek

Pp. 23. § (1) bekezdés e) pontja, g)
pontjából a cégnév használatával
kapcsolatos perek; a Pp. 23. § (1)
bekezdés h) és k) pontja szerinti perek,
a tisztességtelen piaci magatartással
kapcsolatos, valamint a privatizációs
Dr. Tibold Ágnes
perek; vegyes kötelmi perek,
tanácselnök (2017. augusztus 31 ■
különösen vállalkozási, lízing,
franchise, faktorálási, továbbá a
ig)
Dr. Felker László
nemzetközi árufuvarozási,
szállotmányozási szerződéssel
bíró
kapcsolatos perek; a munkavállalói
Levek Istvánná dr.
tárgyalási nap:
résztulajdonosi programmal
bíró
kedd
kapcsolatos perek; cégek
Dr. Sághy Zsuzsanna
tanácsülés:
tisztségviselőinek felelősségével
bíró
csütörtök
kapcsolatos perek; cég- és
(kirendeléssel 2017. január
változásbejegyzéssel (ideértve az
február)
elektronikus
cégbejegyzéssel), cég
Dr. Németh Angéla
törvényességi felügyelettel, hivatalbóli
bíró
törléssel, vagyonrendezési eljárssal és
(kirendeléssel 2017. március
végelszámolási kifogással kapcsolatos
április)
ügyek; műsorszolgáltatási szerződéssel
kapcsolatos perek; eljárás elhúzódása
miatti kifogás; eljáró bíróság
kijelölése; bank és hitelügyletekből
származó jogviszonnyal kapcsolatos
peres és nemperes ügyek

III. tárgyaló

ll.G f.

Dr. Volein Anna
tanácselnök
Dr. Csányi Terézia Katalin
Felszámolással kapcsolatos perek;
bíró
felszámolási-, csőd-, vagyonrendezési
Dr. Kovács Mária
tárgyalási nap:
tanácselnök
és adósságrendezési ügyek; civil
minden hónap
Dr. Mizerák Judit
szervezetek nyilvántartásával
1. szerda
kapcsolatos ügyek; eljárás elhúzódása
bíró
tanácsülés:
(kirendeléssel 2017. május 1. miatti kifogás; eljáró bíróság
szerda,
kijelölése; a választási eljárásról szóló
június 30.)
csütörtök
2013. évi XXXVI. törvény alapján
Spiegelbergerné dr. Pofonka
Mariann
indult ügyek
bíró
(kirendeléssel 2017. szeptember
1. - szeptember 30.)

I. tárgyaló

12.Gf.

Dr. Hunyady Mariann
tanácselnök
Dr. Czifra Veronika
bíró
Dr. Katinszky Márta Cecília
bíró
Felszámolással kapcsolatos perek;
felszámolási-, csőd-, vagyonrendezési
Dr. Elek Orsolya
tárgyalási nap:
bíró
és adósságrendezési ügyek; civil
minden hónap
(kirendeléssel 2017. január
szervezetek nyilvántartásával
4. szerda
február)
kapcsolatos ügyek; eljárás elhúzódása
tanácsülés:
miatti kifogás; eljáró bíróság
Dr. Pesti Zsuzsanna Eszter
szerda,
kijelölése; a választási eljárásról szóló
bíró
csütörtök
2013. évi XXXVI. törvény alapján
(kirendeléssel 2017. szeptember
1. - október 31.)
indult ügyek
Spiegelbergerné dr. Pofonka
Mariann
bíró
(kirendeléssel 2017. november 1. •
december 31.)

I. tárgyaló

13.Gf.

A Pp. 23. § (1) bekezdés e) ponja, g)
pontjából a cégnév használatával
Dr. Koday Zsuzsanna
kapcsolatos perek; aPp. 23. § (1)
tanácselnök
bekezdés h) és k) pontja szerinti perek;
Dr. Pusztai Anita
vegyes kötelmi, különösen a
bíró
biztosítási jogviszonyból származó
Dr. Bleier Judit
perek, kölcsönszerződéssel és
bíró
biztosítékaival kapcsolatos perek; cégtárgyalási nap:
Dr. Bojtor Johanna Angéla
és változásbejegyzéssel (ideértve az
szerda
bíró
elektronikus cégbejegyzéssel), cég
tanácsülés:
(kirendeléssel 2017. március 1. - törvényességi felügyelettel, hivatalbóli
kedd
törléssel és végelszámolási kifogással
április 30.)
összefüggő ügyek; a civil
Beszterceyné dr. Benedek
szervezetekkel kapcsolatos ügyek;
Tímea
bíró
eljárás elhúzódása miatti kifogás;
(kirendeléssel 2017. október 1. eljáró bíróság kijelölése; bank és
hitelügyletekből származó
november 30.)
jogviszonnyal kapcsolatos peres és
nemperes ügyek

III. tárgyaló

14.Gf.

A Pp. 23. § (1) bekezdés h) és k)
pontja szerinti perek, a tisztességtelen
piaci magatartással kapcsolatos,
valamint a privatizációs perek; vegyes
kötelmi perek, különösen vállalkozási,
Dr. Sándor Ottó
nemzetközi árufuvarozással és
tanácselnök
szállítmányozással kapcsolatos, lízing,
Dr. Buglyó Gabriella
tárgyalási nap:
franchise, faktorálási, továbbá a
bíró
csütörtök
műsorszolgáltatási szerződéssel
Dr. Kurucz Zsuzsánna
tancsülés:
kapcsolatos perek; a munkavállalói
bíró
szerda
résztulajdonosi programmal
Dr. Szabó Annamária
kapcsolatos perek; cégek
bíró
tisztségviselőinek felelősségével
(kirendeléssel 2017. február 1. kapcsolatos perek; eljárás elhúzódása
március 31.)
miatti kifogás; eljáró bíróság
kijelölése; bank és hitelügyletekből
származó jogviszonnyal kapcsolatos
peres és nemperes ügyek

III. tárgyaló

15.Gf.

Pálné dr. Mikola Júlia
tanácselnök
Dr. Vuleta Csaba
tanácselnök
Felszámolással kapcsolatos perek;
Dr. Gáspár Mónika
felszámolási-, csőd-, vagyonrendezési
bíró
tárgyalási nap:
és adósságrendezési ügyek; civil
minden hónap
Dr. Rápolti Barbara
szervezetek nyilvántartásával
2. szerda
(kirendeléssel)
kapcsolatos ügyek; eljárás elhúzódása
tanácsülés:
bíró
miatti kifogás; eljáró bíróság
szerda,
(2016. szeptember 1.-2017.
kijelölése; a választási eljárásról szóló
csütörtök
augusztus 31.)
2013. évi XXXVI. törvény alapján
Spiegelbergerné dr. Pofonka
indult ügyek
Mariann
bíró
(kirendeléssel 2017. október 1. október 31.)

I. tárgyaló

ló.Gf.

A Pp. 23. § (1) bekezdés e) ponja, g)
pontjából a cégnév használatával
kapcsolatos perek; a Pp. 23. § (1)
bekezdés h) és k) pontja szerinti perek;
vegyes kötelmi perek, különösen a
bérlettel, adásvétellel, megbízással, a
Dr. Gál Judit
konszernjoggal, privatizációval
tanácselnök
kapcsolatos perek; szövetkezetek,
Dr. Molnár József
erdőbirtokossági társulatok,
bíró
vízgazdálkodási társulatok jogvitái;
Dr. Rutkai Éva
cégek tisztségviselőinek felelősségével
bíró
tárgyalási nap:
kapcsolatos perek; cég- és
Dr. Erdélyi Katalin
szerda
változásbejegyzéssel (ideértve az
bíró
tanácsülés:
elektronikus cégbejegyzéssel), cég
(kirendeléssel 2017. január
kedd
törvényességi felügyelettel, hivatalból!
február)
törléssel, vagyonrendezési eljárással és
Dr. Ruff Edit
végelszámolási kifogással összefüggő,
bíró
valamint a letéti ügyek; a civil
(kirendeléssel 2017. március 1.szervezetek kényszer
április 30.)
végelszámolásával kapcsolatos ügyek;
eljárás elhúzódása miatti kifogás;
eljáró bíróság kijelölése; bank és
hitelügyletekből származó
jogviszonnyal kapcsolatos peres és
nemperes ügyek

II. tárgyaló

20.Gf.

21.Gf.

31.Gf.

Dr. Senyei György Barna
mb. tanácselnök
Dr. Mika Ágnes
bíró
(2017. május 31-ig)
Dr. Ócsai Beatrix
bíró
dr. Bicskei Ildikó
bíró
(kirendeléssel 2016. október 1. 2017. május 31.)
(2017. június 1-től áthelyezéssel)

Bank és hitelügyletekből származó
jogviszonnyal kapcsolatos peres és
nemperes ügyek, szerződésen kívüli
károk megtérítése iránti perek,
valamint kötelmi perek

(kirendeléssel)
Dr. Madarász Anna
tanácselnök
Cogoiné dr. Boros Ágnes
bíró
Dr. Görög Attila
bíró
Dr. Riczu András
bíró

2016. október 1. napjától érkezett 50
darab gazdasági peres ügy, kivéve:
bank és hitelügyletekből származó
jogviszonnyal kapcsolatos peres és
nemperes ügyek; bank és
hitelügyletekből származó
jogviszonnyal kapcsolatos peres és
nemperes ügyek, sajtó-helyreigazítási
perek, szerzői és szomszédos jogi
perek, iparjogvédelmi perek,
közérdekű adat kiadása iránti perek,
értékpapírból származó jogviszonnyal
kapcsolatos perek, továbbá, amely
ügyben a Fővárosi ítélőtábla már eljárt

(kirendeléssel)
Dr. Zámbó Tamás
tanácselnök
Dr. Mauer Ádám
bíró
Dr. Sarmon Hedvig
bíró
(kirendelése meghosszabbítva
2017. május 1. - 2017. július 15.)

tárgyalási nap:
szerda
tanácsülés: VIII. tárgyaló
szerda,
csütörtök

kedd

(Debrecen,
Széchenyi u.
24.)
III. tárgyaló

2016. május 1. napjától kezdődően
érkezett gazdasági peres ügyek,
kivéve: bank és hitelügyletekből
származó jogviszonnyal kapcsolatos
peres és nemperes ügyek; bank és
(Győr, Domb
minden hónap
hitelügyletekből származó
utca 1.)
2. szerda
jogviszonnyal kapcsolatos peres és
II. tárgyaló
nemperes ügyek, közigazgatási szerv
által a jogkörében kötött
szerződésekkel kapcsolatos jogviták,
továbbá, amely ügyben a Fővárosi
ítélőtábla már eljárt

(kirendeléssel)

33.Gf.

Dr. Szalai György
tanácselnök
Dr. Ferenczy Tamás
bíró
Dr. Mészáros Zsolt
bíró

(kirendeléssel)
Dr. Lezsák József
tanácselnök
(kirendelése meghosszabbítva
2017. május 1. - 2017. július 15.)

34. Gf.

Dr. Bajnok István
bíró
Dr. Szalay Róbert
bíró
(kirendelése meghosszabbítva
2017. május 1. - 2017. július 15.)

35.Gf.

2016. május 1. napjától kezdődően
érkezett gazdasági peres ügyek,
kivéve: bank és hitelügyletekből
származó jogviszonnyal kapcsolatos
peres és nemperes ügyek; bank és
minden hónap (Győr, Domb
hitelügyletekből származó
l.,2 .,3 .
utca 1.)
jogviszonnyal kapcsolatos peres és
szerda
III. tárgyaló
nemperes ügyek, közigazgatási szerv
által a jogkörében kötött
szerződésekkel kapcsolatos jogviták,
továbbá, amely ügyben a Fővárosi
ítélőtábla már eljárt

2016. május 1. napjától kezdődően
érkezett gazdasági peres ügyek,
kivéve: bank és hitelügyletekből
származó jogviszonnyal kapcsolatos
peres és nemperes ügyek; bank és
minden hónap (Győr, Domb
hitelügyletekből származó
utca 1.)
l.,2.,3.
jogviszonnyal kapcsolatos peres és
csütörtök
II. tárgyaló
nemperes ügyek közigazgatási szerv
által a jogkörében kötött
szerződésekkel kapcsolatos jogviták,
továbbá, amely ügyben a Fővárosi
ítélőtábla már eljárt

2016. október 1. napjától érkezett 50
darab gazdasági peres ügy, kivéve:
bank és hitelügyletekből származó
(kirendeléssel)
jogviszonnyal kapcsolatos peres és
Dr. Drexlerné dr. Karcub Edit
nemperes ügyek; bank és
tanácselnök
hitelügyletekből származó
Szilágyiné dr. Karsai Andrea
jogviszonnyal kapcsolatos peres és
bíró
nemperes ügyek, sajtó-helyreigazítási
Dr. Szűcs Lajos
perek, szerzői és szomszédos jogi
bíró
perek, iparjogvédelmi perek,
Dr. Dzsula Marianna
közérdekű adat kiadása iránti perek,
bíró
értékpapírból származó jogviszonnyal
kapcsolatos perek, továbbá, amely
ügyben a Fővárosi ítélőtábla már eljárt
Egriné dr. Salamon Emma
bíró

36.M

(2017. július 1-től)

Dr. Karvas Rita
bírósági titkár

mediációs ügyek

szerda

(Debrecen,
Széchenyi u.
24.)
III. tárgyaló

változó
napokon

változó
tárgyalóban

