
Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 
2017. évi ügyelosztási rendje

előkészítette:
Dr. Szabó Klára kollégiumvezető 
véleményezte:
- a Polgári Kollégium 2017. év április hó 3. nap
- a Bírói Tanács 2017. év április hó 12. nap 
jóváhagyta, ekként meghatározta:
Dr. Ribai Csilla elnök 2017. év május hó 15. nap 
közzétéve: 2017. év június hó 19. nap

I.
Polgári Kollégium tanácsainak beosztása

Polgári Kollégium vezetője:
Dr. Szabó Klára 
kollégiumvezetői iroda:
Budapest II., Fekete Sas utca 3. III/309.

Polgári Kollégium vezető-helyettese:
Dr. Vuleta Csaba
kollégiumvezető-helyettesi iroda:
Budapest II., Fekete Sas utca 3. III/307.

A tanács elnöke heti rendszerességgel, legalább heti 2 tárgyalási napon vezeti a tanácsot 
(beleértve a tanácsülések napját).
A tanácsba beosztott bíró heti rendszerességgel, legalább heti 2 tárgyalási napon ítélkezik 
(beleértve a tanácsülések napját).

A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának tanácsait és az abba beosztott tanácselnököket, 
bírákat, valamint a tárgyalt ügycsoportokat és a tárgyalási, valamint tanácsüléses napokat, a 
tárgyalás helyét az ügyelosztási rend 1. számú melléklete tartalmazza.

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke az 1. számú mellékletet a bírák tényleges beosztásának 
megfelelően folyamatosan és haladéktalanul aktualizálja.

II.
Ügybeosztási rend

A Polgári Kollégium tanácsai a Pp-ben és külön törvényben meghatározott, a Fővárosi 
Ítélőtábla hatáskörébe és illetékességébe tartozó, meghatározott ügycsoportba sorolt (iktatott) 
polgári, illetve gazdasági ügyekben járnak el.
Valamennyi tanács egyaránt eljár a Pp. XXVI, és XXVI/A. Fejezete szerinti perekben.



Az elnök, a kollégiumvezető és a kollégiumvezető-helyettes az Országos Bírósági Hivatal 
elnökének a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatáról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH 
utasítás 102. §-a szerint meghatározott számú tárgyalási napra vonatkozó ítélkezési 
tevékenységét tanácselnökként, illetve tagként teljesíti.

i i i .
Ügykiosztási rend

Jogosultság
Az ügy kiosztására, átosztására a polgári szakágban a kollégiumvezető, a gazdasági 
szakágban a kollégiumvezető-helyettes jogosult, akik távollétükben egymást helyettesítik. A 
kollégiumvezetőt és a kollégiumvezető-helyettest -  akadályoztatása esetén, kizárólag az 
ügykiosztásban -  a kollégiumvezetővel történt egyeztetést követően az elnök által esetenként 
kijelölt tanácselnök helyettesíti.

Az ügykiosztás általános rendje
Az ügyek elosztására jogosult vezető a kiosztás (szignálás) során a tanács referádájaként 
megjelölt ügycsoportot veszi figyelembe. Több tanács referádájában feltüntetett 
ügycsoporthoz tartozó ügyek esetén az érkezés sorrendjében -  az emelkedő tanács-számoknak 
megfelelően -  történik a szignálás.
Az elektronikus eljárás alá tartozó ügyekben a tanács referádájaként megjelölt ügycsoport 
szerint, az érkezési sorrend elve érvényesül.
A Pp. 386/A. §-a értelmében kiemelt jelentőségű perekben a tanácsok az ügyelosztási rend 
ügycsoport beosztásának megfelelően járnak el.

Eltérés az ügykiosztás általános rendjétől 
perjogi helyzethez képest:
- soron kívüli ügyben
- a bíró kizártsága miatt
- az egyesítés, illetve együttes elbírálás végett 
egyenletes munkateher biztosítása végett:
- a tanácsok eltérő létszáma miatt,
- az ügyhátralék feldolgozása végett
- az ügy munkaigényessége, terjedelme miatt
- az elbírált ügyek számának kiegyenlítése végett 
egyéb körülményhez képest:
- törvénykezési szünet tartamára tekintettel
- a bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt
- a bíró távolléte miatt, figyelemmel az ügy jellegére
- a bíró távolléte miatt, ha az tartós (30 napot meghaladó)
- az előzményi eljárással szoros összefüggés miatt

Több szempont együttes fennállása szintén indoka az ügykiosztás általános rendjétől való 
eltérésnek.
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Az ügy kiosztásának, az ügy átosztásának megtörténtét, időpontját az ügy iratborítóján a 
jogosult az aláírásával rögzíti.

Az eljáró tanács kijelölésének időpontja legkésőbb az irat bemutatását követő munkanap.
A kijelölés módosításáról (az ügy átosztásáról) az érintett tanácselnököt nyomban tájékoztatni 
kell.

IV.
Helyettesítési rend

A bírák helyettesítési rendje akadályoztatás esetén a következő:

A tanácselnök vagy a bíró tartós (harminc napot meghaladó) akadályoztatása esetén -  a 
kollégiumvezető, kollégiumvezető-helyettes javaslatára -  az ítélőtábla elnöke dönt a helyettes 
tanácselnök, bíró személyéről.
A tanács bármely tagjának akadályoztatása esetén a helyettesítés a helyettesítési rend szerint 
történik. A helyettesítési beosztás havonta előre -  a szabadságok figyelembevételével -  név 
szerint jelöli meg a helyettesítő bírókat.
A helyettesítési rend értelmében minden tárgyalási napon két helyettesítésre kijelölt bíró a 
Fekete Sas utcai épületben tartózkodik: I. megjelöléssel az elsődlegesen, illetve II. 
megjelöléssel a másodsorban helyettesítő bíró.
A kedd és csütörtöki tárgyalási napokon helyettesítő bírók a szerda, pénteki tárgyalási 
napokon tárgyaló tanácsokba beosztott bírók közül kerülnek kijelölésre. Keddi, csütörtöki 
napokon délelőttre beoszthatók a kedden és csütörtökön délután tárgyaló bírók. A keddi, 
csütörtöki napokon délutánra beoszthatók a kedden és csütörtökön délelőtt tárgyaló bírók is.
A szerda és pénteki tárgyalási napokon a helyettesítő bírók a kedd, csütörtöki tárgyalási 
napokon tárgyaló tanácsokba beosztott bírók közül kerülnek kijelölésre.
A helyettes lehet a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelt, a Polgári Kollégium valamely tanácsába 
beosztott bíró is.

A mb. elnök, a kollégiumvezető és a kollégiumvezető-helyettes az akadályoztatás, illetve 
rendkívüli szabadság, betegség, stb. miatt kieső bíró, tanácselnök helyetteseként is ítélkezhet, 
melyet a tárgyalási kötelezettség körében figyelembe kell venni.

V. 
Az ügyelosztási rend módosítása

Az ügyelosztási rendet módosítani kell, ha törvényi (Bszi.) szabályozása, vagy a törvényben 
meghatározott tartalma megváltozik, vagy az Országos Bírósági Hivatal elnökének a 
bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatáról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 119. 
§-a szerinti körülmények fennállnak.

Budapest, 2017. év május hó 15. napján
dr. Ribai Csilla 

elnök
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1. számú melléklet

Ügyelosztási rend 2017.
Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégium tanácsainak beosztása

(Budapest II., Fekete Sas utca 3.)

Tanács
szám Tanács elnöke és tagjai Tárgyalt ügycsoport

Tárgyalási/
tanácsüléses

napok

T árgy al ó - 
terem

1.Pf.

Fermanné dr. Polák Zita 
tanácselnök 

Dr. Ribai Csilla
tanácselnök 

Dr. Hegedűs Mária
bíró

Véghné dr. Szabó Zsuzsanna
bíró

Vargáné dr. Gerényi Mónika
bíró

(kirendeléssel 2017. március
április)

Öröklési perek; 
vegyes kötelmi perek, melyek közül 

elsősorban ajándékozási szerződéssel, 
ajándék visszakövetelésével, tartási, 
életjáradéki szerződéssel kapcsolatos 

perek;
szerződésen kívüli kártérítési perek, 

különösen a közigazgatási jogkörben 
okozott kár megtérítése iránti, 

valamint a Pp.2. § (3) bekezdésén 
alapuló kártérítési perek, továbbá 

kártalanítási perek; 
s zemé lyhez fűző dő jogok meg s értése 
miatti és s ajtó-helyreig azítás iránti 

perek;
elj árás elhúzódás a miatti kifog ás ; 

eljáró bíróság kijelölése; a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény alapján indult ügyek

kedd,
csütörtök II. tárgyaló

2.Pf.

Kizmanné dr. Oszkó Marianne
tanácselnök 

(2017. augusztus 8-ig)
Dr. Hercsik Zita 
mb. tanácselnök 

(2017. szeptember 1-től)
Dr. Kovács Éva 

bíró
Dr. Borsodi Zoltán

bíró
(kirendeléssel 2017. szeptember 

1. - szeptember 30.)
Dr. Finta-Nagy Péter László 

bíró
(kirendeléssel 2017. október 10. - 

2018. január 31.)

S ajtó-helyreig azítás iránti perek; 
s zem élyhe z fűző dő j og ok m eg sértés e 

m i atti p o lg ári jogi ig ényekke l 
kapcsolato s egyéb perek; 

s zerző i j og i p erek ; ad atvédelemmel 
k ap c solatos p erek ; e lj árás e lhúzódása 

miatti kifog ás ; eljáró bíróság 
kijelölése; a választási eljárásról szóló 

2 0 1 3 . évi XXXVI. törvény al apj án 
indult ügyek

kedd,
csütörtök V. tárgyaló



3.Pf.

Dr. Pestovics Ilona
tanácselnök 

Takácsné dr. Kükáló Judit
bíró

Dr. Darákné dr. Nagy Szilvia
bíró

Dr. Darvas Zoltán 
bíró

(kirendeléssel 2017. május
június)

Dr. Nagy Andrea 
bíró

(kirendeléssel 2017. március 1. - 
április 30.)

Vegyes kötelmi perek, amelyek közül 
elsősorban adásvételi, vállalkozási, 

építési, tervezési és támogatási 
szerző dé sekb ő l ere dő jogviták ; hibás 

teljesítéssel kapcsolatos perek; 
tulajdoni és használattal összefüggő, 

továbbá társasház-tulajdonnal 
k ap c s o l ato s , valamint ép ítőközösségi 
p erek; végrehaj tás i p eres és nemperes 
ügyek; fizetési meghagyásos és letéti 

ügyek; eljárás elhúzódása miatti 
kifog ás; eljáró bíró ság kijelölése; bank 

és hitelügyletekből származó 
jogviszonnyal kapcsolatos peres és 

nemperes ügyek.

szerda, péntek V. tárgyaló

4.Pf.

Dr. Németh László
tanácselnök 

Dr. Merőtey Anikó
bíró

Dr. Molnár Ágnes
bíró

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 

kapcsolatos perek, valamint a 
szerződésen kívül okozott károk 

megtéríté se iránt fo lyó perek, külö nösen 
a bizto sítási j o gviszo nyb ó l ke letkezett 

kárté ríté si pe rek ; a ti sztes ségtelen 
sze rző dé s i fe ltételek érvénytele ns ége 

tárgyában indított perek ; a tö rvényszék 
által nyilvántartásb a vett, cé gnek nem 
minősülő szervezetekkel kapcsolatos 

perek; tisztességtelen piaci magatartással 
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

kedd,
csütörtök
(délelőtt)

VI. tárgyaló



5.Pf.

Dr. Czukorné dr. Farsang Judit
tanácselnök

Dr. Szabó Klára
tanácselnök

Dr. Magosi Szilvia
bíró

(2017. május 31-ig)
Dr. Benedek Szabolcs

bíró
Dr. Sághy Levente

bíró
(kirendeléssel 2017. január 1. - 

március 31.)
Vargáné dr. Gerényi Mónika 

bíró
(kirendeléssel 2017. április 1. - 

április 30.)
Dr. Matosek Edina

bíró
(2017. szeptember 1-től) 

dr. Pávlisz Beatrix Hajnalka
bíró

(kirendeléssel 2017. május 1- 
június 30-ig)
Dr. Vass Éva

bíró
(kirendeléssel 2017. szeptember 

1. - szeptember 30.)

Szerződésen kívüli kártérítési perek, 
különösen a közigazgatási jogkörben 

okozott kár megtérítése iránti, valamint a 
Pp . 2 . § ( 3 ) b ekezdésé n alapuló 

kárté ríté si pe rek, tovább á kártalanítási 
pe rek ; ve gyes kötelmi p erek, amelyek 

kö zül első so rban az ingatlan 
átruházásával ; a lakás- és helyiségek 

b érletével ö sszefüggő , b ank- és 
hitelügyletekből, valamint értékpapírból 

származó j o gviszo nnyal kapc solato s 
perek; a tisztes ségte len sze rző dési 

feltéte lek érvénytelensége tárgyában 
indított perek; tisztességtelen piaci 
magatartás sal kapcso latos perek;

önko rmányzatok vagyo nj o gi 
viszonyaival kapc so lato s perek; a 

törvényszék által nyilvántartásba vett, 
cégnek nem minősülő szervezetekkel 
kapcsolatos perek; eljárás elhúzódása 

miatti kifogás; eljáró bíróság kijelölése; 
bank és hitelügyletekből származó 
j ogviszonnyal kapcsolato s pere s é s 

nempe re s ügyek

kedd,
csütörtök
(délután)

VIII. tárgyaló



6.Pf.

Világhyné dr. Böcskei Terézia 
tanácselnök 

Dr. Szabó Klára 
tanácselnök 

Dr. Csóka István 
bíró

Dr. Lente Sándor
bíró

Dr. Kerékgyártó Krisztina
bíró

(kirendeléssel 2017. január
február)

Vegyes kötelmi perek, amelyek közül 
elsősorban az adásvételi és 

kölcsönszerződéssel, valamint 
biztosítékaival, továbbá a biztosítási és 
megbízási jogviszonnyal kapcsolatos 

perek; a tisztességtelen szerződési 
feltételek érvényte le nsé ge tárgyában 
indított perek; a sze rző désen kívüli 

kártéríté si perek, amelyek kö zül 
elsősorban az élet, testi épség sérelmével 

összefüggő, valamint a vadkárral 
kapcsolatos jogviták, továbbá a 

közigazgatási jogkörben okozott károk 
megtéríté se é s a Pp . 2 . § ( 3 ) b eke zdé se 
szerinti kártéríté si perek, kártalanítási 

perek; tiszte sségte le n piaci magatartás sal 
kapcso latos perek ; a tö rvényszék által 

nyilvántartásba vett, cégnek nem 
minősülő sze rvezetekkel kapc solato s 

perek, civil szervezetek nyilvántartásával 
kapcsolatos ügyek; eljárás elhúzódása 

miatti kifogás; eljáró bíróság kijelölése; 
bank és hitelügyletekből származó 
jogviszonnyal kapcsolatos peres és 

nemperes ügyek

kedd,
csütörtök
(délelőtt)

VIII. tárgyaló

7.Pf.

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)

Kártérítési perek, különös tekintettel 
az orvosi kártérítési perek; személyhez 
fűződő jogok megsértése miatti perek; 
tulajdoni, birtokháborítási, használati 

jogokkal, ingatlannyilvántartással 
kapcsolatos perek, a házastársi közös 
v agyon m egos ztás a iránti, val amint az 

élettársak vagyoni viszonyaival 
ö s szefüggő perek ; termőföld 

tulajdonjogával kapcsolatos perek; 
végreh aj tás i ügyek ; elj árás elhúzódása 

miatti kifog ás ; elj áró bíróság 
kijelölése; bank és hitelügyletekből 
s zárm azó j ogvi szonnyal k ap cs o l ato s 

peres és nemperes ügyek

szerda, péntek VI. tárgyaló



8.Pf.

Dr. Lesenyei Terézia 
tanácselnök 

Dr. Mózsik Tímea
bíró

Dr. Pullai Ágnes
bíró

Iparjogvédelmi ügyek, a Ptk. 86. § (3)- 
(4) bekezdésében meghatározott 

jogokkal kapcsolatos perek; szerzői és 
szomszédos jogi perek; személyiségi 
jogi és adatvédelemmel kapcsolatos 

perek; tisztességtelen piaci 
magatartással kapcsolatos perek; 

kötelmi perek, különös tekintettel a 
bérleti és használati jogviszonnyal 

kapcsolatos perekre, szerződésen kívül 
okozott károk megtérítése iránti perek, 

köztük a közigazgatási jogkörben 
okozott károk megtérítése iránti és a 
kártalanítási perek; civil szervezetek 
nyilvántartásával kapcsolatos ügyek;

eljárás elhúzódása miatti kifogás; 
eljáró bíróság kijelölése; a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény alapján indult ügyek

minden hónap 
2., 4. kedd, 

minden 
csütörtök

I. tárgyaló

9.Pf.

Dr. Hőbl Katalin
tanácselnök 

Dr. Ribai Csilla 
tanácselnök 

Dr. Szabó Klára 
tanácselnök 

Egriné dr. Salamon Emma 
bíró

Dr. Örkényi László
bíró

Dr. Gyuris Judit Éva
bíró

(2017. év június hó 1. napjától)

Szerződésen kívüli kártérítési perek, 
különösen a közigazgatási jogkörben 

okozott kár megtérítése iránti, valamint a 
Pp. 2. § (3) bekezdésén alapuló 

kártérítési perek, továbbá a kártalanítási 
perek; vegye s kötelmi perek, kö zülük 

első so rban az ingatlan átruházásával és a 
szerző dé se s b izto sítékokkal kapcso latos 

j o gviták, az állami támo gatások 
vi s szakövetelé séve l kapc solatos, a 
spo rtfinanszíro zás sal ö sszefüggő , 

valamint az egé szsé gügyi szo lgáltatókkal 
kötött finanszírozási szerző désb ő l eredő 

pe rek, a bizto sítási j o gviszonnyal 
ö sszefüggő perek, a b ank- é s 

hitelügyletekb ő l, valamint értékpapírból 
származó jogviszonnyal kapcsolatos 
perek; a tisztességtelen szerződési 

feltételek érvénytelensége tárgyában 
indított perek; önkormányzatok 

vagyonjogi viszonyaival kapcsolatos 
perek; eljárás elhúzódása miatti kifogás; 

eljáró bíróság kijelölése

ke d d , 
csütörtök 
(délelőtt)

VII. tárgyaló



17.Pf.

Dr. Lukács Zsuzsanna
tanácselnök 

Nyírőné dr. Kiss Ildikó
bíró

Kepesné dr. Bekő Borbála
bíró

Dr. Tóth Gabriella Terézia
bíró

(kirendeléssel 2017. március 1. 
május 31.)

Dr. Karaszi Margarita 
bíró

(kirendeléssel 2017. szeptember 
1. - szeptember 30.)

Háztartási, élettársi közös vagyon 
megosztása iránti perek, valamint a 

házastársak, élettársak vagyoni 
viszonyaival összefüggő perek; vegyes 

köte lmi p erek , am elyek közül 
el s ő s orban aj ándéko zás i szerző dé ss e l , 
aj ándék vi s s zakövete lé s éve l , tartási, 
é letj áradéki szerző dé ss el k apc s olatos 
perek ; öröklés i p erek; szerződésen 
kívüli k ártéríté s i p erek, különösen a 
kö zig azgatási j ogkörb en okozott kár 
megtérítése iránt, valamint a Pp. 2. § 

(3 ) bekezdé sén alapuló kártéríté si 
perek j tovább á k ártal anítás i p erek ; 

s zem élyis ég i j og i é s ad atvédelemmel 
kapcsolatos perek; sajtó-helyreigazítás 
iránti p erek ; elj árás elhúzó d ás a mi atti 
kifogás; eljáró bíróság kijelölése; a 
választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény alapján indult ügyek

kedd,
csütörtök
(délután)

VII. tárgyaló

18.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: sajtó- 

helyreigazítási perek, szerzői és 
s zom s zé do s j og i p erek , ip aij ogvédelmi 

p erek , kö zérdekű ad at ki adása iránti 
perek, értékp apírból származó 

j ogviszonnyal kapcsolatos perek, 
tovább á, amely ügyben a Fővárosi 

Ítélőtábla már eljárt

csütörtök

(Debrecen, 
Széchenyi u.

24.)
III. tárgyaló

19.Pf.

(kirendeléssel)
Dr. Csiki Péter 

tanácselnök 
Dr. Kocsis Ottilia

bíró
Dr. Veszprémy Zoltán

bíró

2016. október 1. napjától érkezett 50 
darab polgári peres ügy, kivéve: sajtó- 

he lyre ig azítás i p erek, szerzői és 
s zom s zé do s j og i p erek , ip aij ogvédelmi 

perek, közérdekű ad at ki adása iránti 
perek, értékp apírból származó 

j ogviszonnyal kapc solatos perek, 
továbbá, amely ügyben a Fővárosi 

Ítélőtábla már eljárt

csütörtök

(Debrecen, 
Széchenyi u.

24.)
V. tárgyaló



32.Pf.

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 

perek; eljárás elhúzódása miatti 
kifogás; eljáró bíróság kijelölése; a 
választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény alapján indult ügyek

szerda, péntek VII. tárgyaló

10.Gf.

Dr. Tibold Ágnes
tanácselnök (2017. augusztus 31- 

ig) Dr. 
Kurucz Zsuzsánna tanácselnök 

(2017. szeptember 15-től)
Dr. Felker László 

bíró
Levek Istvánné dr.

bíró
Dr. Sághy Zsuzsanna

bíró
(kirendeléssel 2017. január

február)
Dr. Németh Angéla 

bíró
(kirendeléssel 2017. március

április)

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 
k ap c s o lato s , v alamint a priv atizác ió s 

perek; vegyes kötelmi perek, 
különösen vállalkozási, lízing, 

franchise, faktorálási, továbbá a 
nemzetkö zi árufuv arozási, 

szállotm ányozási szerződés sel 
k ap cs o l ato s perek; a munkavállalói 

ré sztulajdonosi programmal 
kapcsolato s perek; cégek 

tis ztségvi s elő inek felelősségével 
kapc solato s perek; cég- és 

változásbejegyzéssel (ideértve az 
elektronikus cégbej egyzés sel), cég 

törvénye ss ég i felügye lettel, hivatalbóli 
törlé s s el , v agyonrendezé s i eljárssal és 
végelszámolási kifogással kapcsolatos 
ügyek ; műsorszolgáltatási szerződé s sel 
kapcsolatos perek; eljárás elhúzódása 

miatti kifogás; eljáró bíróság 
kijelölése; bank és hitelügyletekből 
származó jogviszonnyal kapcsolatos 

peres és nemperes ügyek

tárgyalási nap: 
kedd 

tan ácsülés: 
csütörtök

III. tárgyaló



11.Gf.

Dr. Volein Anna
tanácselnök 

Dr. Csányi Terézia Katalin
bíró

Dr. Kovács Mária 
tanácselnök

Dr. Mizerák Judit
bíró

(kirendeléssel 2017. május 1. - 
június 30.) 

Spiegelbergerné dr. Pofonka 
Mariann

bíró
(kirendeléssel 2017. szeptember 

1. - szeptember 30.)

Fel s z ám o l ás s al k apc s o l atos perek; 
felszámolási-, csőd-, vagyonrendezési 

é s adó ss ágrendezé s i ügyek; civil 
szervezetek nyilvántartásával 

kapcsolatos ügyek; eljárás elhúzódása 
miatti kifogás; eljáró bíróság 

kijelölése; a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény alapján 

indult ügyek

tárgyalási nap: 
minden hónap 

1. szerda 
tanácsülés: 

szerda, 
csütörtök

I. tárgyaló

12.Gf.

Dr. Hunyady Mariann
tanácselnök 

Dr. Czifra Veronika
bíró

Dr. Katinszky Márta Cecília
bíró

Dr. Elek Orsolya
bíró

(kirendeléssel 2017. január
február)

Dr. Pesti Zsuzsanna Eszter
bíró

(kirendeléssel 2017. szeptember 
1. - szeptember 30.) 

Spiegelbergerné dr. Pofonka 
Mariann

bíró
(kirendeléssel 2017. november 1. - 

december 31.)

Fel s z ám o l ás s al k apc s o l ato s p erek; 
felszámolási-, csőd-, vagyonrendezési 

é s adó s s ágrendezés i ügyek; civil 
szervezetek nyilvántartásával 

kap c s o l atos ügyek ; elj árás elhúzó d ása 
miatti kifog ás ; elj áró bíró s ág 

kij elölé se ; a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény alapján 

indult ügye k

tárgyalási nap: 
minden hónap 

4. szerda 
tanácsülés: 

szerda, 
csütörtök

I. tárgyaló



13.Gf.

Dr. Koday Zsuzsanna 
tanácselnök

Dr. Pusztai Anita
bíró

Dr. Bleier Judit
bíró

Dr. Bojtor Johanna Angéla
bíró

(kirendeléssel 2017. március 1. - 
április 30.)

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, különösen a 

biztosítási jogviszonyból származó 
perek, kölcsönszerződéssel és 

biztosítékaival kapcsolatos perek; cég- 
és változásbejegyzéssel (ideértve az 
elektronikus cégbejegyzéssel), cég 

törvényességi felügyelettel, hivatalbóli 
törlé s s e l é s vég e l s zámo lás i kifog áss al 

összefüggő ügyek; a civil 
szervezetekkel kapcsolatos ügyek; 
eljárás elhúzódása miatti kifogás; 
eljáró bíróság kijelölése; bank és 

hitelügyletekből származó 
jogviszonnyal kapcsolatos peres és 

nemperes ügyek

tárgyalási nap: 
szerda 

tanácsülés: 
kedd

III. tárgyaló

14.Gf.

Dr. Sándor Ottó
tanácselnök 

Dr. Buglyó Gabriella
bíró

Dr. Kurucz Zsuzsánna
bíró (2017. 

szeptember 14.napjáig)
Dr. Szabó Annamária

bíró
(kirendeléssel 2017. február 1. - 

március 31.) 
Beszterceyné dr. Benedek 

Tímea 
bíró

(kirendeléssel 2017. október 1. - 
november 30.)

A Pp. 23. § (1) bekezdés h) és k) 
p ontj a szerinti p erek, a tis zte s s égtelen 

p iaci m ag atartás s al k apc s o l ato s, 
val amint a privatizáció s p erek; vegyes 
kötelm i perek , különösen vállalkozási, 

nemzetközi árufuvarozáss al és 
szállítmányozással kapcsolatos, lízing, 

franchise , faktorálási, továbbá a 
műsorszolgáltatási szerződéssel 

k ap cs o l ato s perek; a munkavállalói 
résztulajdonosi programmal 

kapcsolatos perek; cégek 
tisztségviselőinek felelősségével 

k ap cs o l ato s perek; e ljárás e lhúzódása 
miatti kifog ás ; elj áró bírós ág 

kijelölése; bank és hitelügyletekből 
s z árm azó j ogvi szonnyal k ap cs o l ato s 

peres és nemperes ügyek

tárgyal ás i nap : 
csütörtök 
tancsülés: 

szerda

III. tárgyaló



15.Gf.

Pálné dr. Mikola Júlia
tanácselnök 

Dr. Vuleta Csaba 
tanácselnök

Dr. Gáspár Mónika
bíró

Dr. Rápolti Barbara
(kirendeléssel)

bíró
(2016. szeptember 1. - 2017.

december 31. ) 
Spiegelbergerné dr. Pofonka 

Mariann
bíró

(kirendeléssel 2017. október 1. - 
október 31.)

Felszámolással kapcsolatos perek; 
felszámolási-, csőd-, vagyonrendezési 

és adósságrendezési ügyek; civil 
szervezetek nyilvántartásával 

kapcsolatos ügyek; eljárás elhúzódása 
miatti kifogás; eljáró bíróság 

kijelölése; a választási eljárásról szóló 
2 0 1 3 . évi XXXVI. törvény al apj án 

indult ügyek

tárgyalás i n ap: 
minden hónap 

2. szerda 
tanácsülés: 

szerda, 
csütörtök

I. tárgyaló

16.Gf.

Dr. Gál Judit
tanácselnök

Dr. Molnár József
bíró

Dr. Rutkai Éva
bíró

Dr. Erdélyi Katalin
bíró

(kirendeléssel 2017. január
február)

Dr. Ruff Edit 
bíró

(kirendeléssel 2017. március 1.- 
április 30.)

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 
konszernjoggal, privatizációval 

kapcsolatos perek; szövetkezetek, 
erdőbirtokossági társulatok, 

vízgazdálkodási társulatok jogvitái; 
cégek tisztségviselőinek felelősségével 

kapcsolatos perek; cég- és 
változásbej egyzés sel (ideértve az 

elektronikus cégbejegyzéssel), cég 
törvényességi felügyelettel, hivatalbóli 
törléssel, vagyonrendezési eljárással és 
vég el s z ám o l ás i kifog ás sal összefüggő, 

val amint a letéti ügyek ; a civil 
szervezetek kényszer

vég els z ám o l ás ával k apc s o l ato s ügyek ; 
eljárás elhúzódása miatti kifogás; 
eljáró bíróság kijelölése; bank és 

hitelügyletekből származó 
jogviszonnyal kapcsolatos peres és 

nemperes ügyek

tárgyalási nap: 
szerda 

tanácsülés: 
kedd

II. tárgyaló



20.Gf.

Dr. Senyei György Barna 
mb. tanácselnök 
Dr. Mika Ágnes

bíró
(2017. május 31-ig)
Dr. Ócsai Beatrix

bíró
dr. Bicskei Ildikó

bíró

Bank és hitelügyletekből származó 
j ogviszonnyal kapcsolatos peres és 
nemperes ügyek, s zerződésen kívüli 

k árok megtéríté se iránti perek, 
valam int kötelmi perek

tárgyalási nap: 
szerda 

tanácsülés: 
szerda, 

csütörtök

VIII. tárgyaló

21.Gf.

(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 szárm azó 

j ogviszonnyal kapc solatos pere s és 
nempere s ügyek, sajtó-helyreigazítási 

p erek , szerző i é s s zom szé do s jogi 
perek, ip arj ogvédelmi perek, 

közérdekű ad at ki adása iránti perek, 
értékpapírból származó jogviszonnyal 

kapcsolatos perek, továbbá, amely 
ügyben a Fővárosi Ítélőtábla már eljárt

kedd

(Debrecen, 
Széchenyi u.

24.)
III. tárgyaló

31.Gf.

(kirendeléssel)
Dr. Zámbó Tamás 

tanácselnök
Dr. Mauer Ádám

bíró
Dr. Sarmon Hedvig

bíró
(kirendelése meghosszabbítva 

2017. május 1. - 2017. július 15.)

2016. május 1. napjától kezdődően 
érkezett gazdasági peres ügyek, 
kivéve : bank é s hitelügyletekb ő l 

s z árm azó j ogvi szonnyal k ap cs o l ato s 
pere s és nempere s ügyek; bank és 

hitelügyletekből származó 
j ogviszonnyal kapcsolatos peres és 

nemperes ügyek, közigazgatási szerv 
által a j ogköréb en kötött 

szerződésekkel kapcsolatos jogviták, 
továbbá, amely ügyben a Fővárosi 

Ítélőtábla már eljárt

minden hónap 
2. szerda

(Győr, Domb 
utca 1.)

II. tárgyaló



33.Gf.

(kirendeléssel) 
Dr. Szalai György 

tanácselnök
Dr. Ferenczy Tamás

bíró
Dr. Mészáros Zsolt

bíró

2016. május 1. napjától kezdődően 
érkezett gazdasági peres ügyek, 
kivéve: bank és hitelügyletekből 

származó jogviszonnyal kapcsolatos 
pere s és nemperes ügyek; b ank és 

hitelügyletekből szárm azó 
j ogviszonnyal kapcsolatos peres és 

nemperes ügyek, közig azg atási szerv 
által a j ogkörében kötött 

szerződésekkel kapcsolatos jogviták, 
továbbá, amely ügyben a Fővárosi 

Ítélőtábla már eljárt

minden hónap 
1., 2., 3. 
szerda

(Győr, Domb 
utca 1.)

III. tárgyaló

34. Gf.

(kirendeléssel)
Dr. Lezsák József

tanácselnök 
(kirendelése meghosszabbítva 

2017. május 1. - 2017. jú lius 15.) 
Dr. Bajnok István 

bíró
Dr. Szalay Róbert

bíró
(kirendelése meghosszabbítva 

2017. május 1. - 2017. július 15.)

2016. május 1. napjától kezdődően 
érkezett g azdasági peres ügyek, 
kivéve : b ank é s hitelügyletekb ő l 

sz ármazó j ogvi szonnyal k ap c s olatos 
peres és nemperes ügyek; bank és 

hitelügyletekből származó 
j ogviszonnyal kapcsolatos peres é s 

nemperes ügyek közig azg atási szerv 
által a j ogköréb en kötött 

s zerző dés ekke l k apc s o l ato s jogviták, 
továbbá, amely ügyben a Fővárosi 

Ítélőtábla már eljárt

m inden hónap 
1., 2., 3. 

csütörtök

(Győr, Domb 
utca 1.)

II. tárgyaló

35.Gf.

(kirendeléssel)
Dr. Drexlerné dr. Karcub Edit 

tanácselnök
Szilágyiné dr. Karsai Andrea

bíró
Dr. Szűcs Lajos

bíró
Dr. Dzsula Marianna

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 szárm azó 

jogviszonnyal kapcsolatos peres és 
nemperes ügyek, s aj tó -helyreigazítási 

p erek , s zerző i é s szomszédos jogi 
perek, ip arj ogvédelmi perek, 

kö zérdekű ad at ki adás a iránti perek, 
értékpapírból származó jogviszonnyal 

kapcsolatos perek, továbbá, amely 
ügyben a Fővárosi Ítélőtábla már eljárt

szerda

(Debrecen, 
Széchenyi u.

24.)
III. tárgyaló



29.Gf.

(kirendeléssel)
Dr. Kovács Ildikó Margit

tanácselnök
Dr. Gyöngyösiné dr. Antók Éva

bíró
Dr. Berki Csilla

bíró
(2017. október 1. napjától - 2018. 

július 15. napjáig)

2017. év október hó 2. napjától 
érkezett 5 0 db nemperes fe l s zámo lás i 

ügy,

(Pécs, Rákóczi 
út 34.) Fszt. 1.

36.M

Egriné dr. Salamon Emma
bíró

(2017. jú liu s  1-től)
Dr. Karvas Rita 

bírósági titkár

medi ációs ügyek
változó

napokon
vál t ozó 

tárgyalóban


