
 
 

1. számú Melléklet: A beosztott bírák által intézett elsőfokú ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 01-december 31. 

 

Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoport 
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Dr. Nagy Tamás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ajándék visszakövetelése 

- Alapítvány, társadalmi szervezet megszüntetése iránti per 

- Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Bíróság elleni kártérítési per 

- Büntetés-végrehajtás során okozott kár 

- Civil nyilvántartási eljárásban hozott végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb dologi per 

- Egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Egyéb öröklési per 

- Egyéb, cégnek nem minősülő szervezeteket érintő per 

- Egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per 

- Felszámolással kapcsolatos per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes felelőssége 

- Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelőssége 

- Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos per 

- Hagyatéki hitelezői igény 

- Házassági vagyonjogi per 

- Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása 

- Iparjogvédelmi per 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Kártalanítás a Be. alapján 

- Képmás, és hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított per 

- Kötelesrész 

- Közérdekű adat kiadása 

- Közös jogkezelés keretében érvénytelen szerződés és szomszédos jogi per 

- Közös tulajdon megszüntetése 

- Közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése 

- Magyar Állam elleni öröklési per 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos per 

- MNB által benyújtott közérdekű kereset 

- Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos per 

- Sajtóhelyreigazítási per 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szerzői és szomszédos jogi per 

- Szállítási szerződés 

- Tagkizárás iránti per 

- Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per 

- Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per 

- Testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 

- Tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége iránti per 

- Tulajdonjog megállapítása 

- Tulajdonjog megállapítása öröklési alapon 

- Társasági határozat felülvizsgálata iránti per 

- Utazási szerződésből eredő per 

- Vadkár 

- Versenyfelületi eljárás 

- Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per 

- Vállalkozási szerződés 

- Végrendelet érvénytelensége 
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Dr. Nagy Tamás 

 

 

- Ági öröklés 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (deviza) 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (forint) 

- Élettársak vagyonjogi igénye 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Öröklési szerződéssel kapcsolatos per 

- Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb dologi per 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Felszámolással kapcsolatos per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes felelőssége 

- Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelőssége 

- Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos per 

- Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Képmás, és hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított per 

- Közös tulajdon megszüntetése 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos per 

- MNB által benyújtott közérdekű kereset 

- Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos per 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szerzői és szomszédos jogi per 

- Szállítmányozási szerződés 

- Szállítási szerződés 

- Tagkizárás iránti per 

- Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per 

- Tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége iránti per 

- Tulajdonjog megállapítása 

- Versenyfelületi eljárás 

- Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per 

- Vállalkozási szerződés 

- Végrehajtás megszüntetése, korlátozása 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (deviza) 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (forint) 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos per 

 

 

Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoport 

 

11. 

 

 

 

Dr. Gelencsér 

Zoltán 

 

 

 
- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár 

- Egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Képmás, és hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított per 

- Sajtóhelyreigazítási per 

- Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per 
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Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoport 
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Dr. Hortobágyi 

Éva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ajándék visszakövetelése 

- Alapítvány, társadalmi szervezet megszüntetése iránti per 

- Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Bíróság elleni kártérítési per 

- Büntetés-végrehajtás során okozott kár 

- Civil nyilvántartási eljárásban hozott végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb dologi per 

- Egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Egyéb öröklési per 

- Egyéb, cégnek nem minősülő szervezeteket érintő per 

- Egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per 

- Felszámolással kapcsolatos per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes felelőssége 

- Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelőssége 

- Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos per 

- Hagyatéki hitelezői igény 

- Házassági vagyonjogi per 

- Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása 

- Iparjogvédelmi per 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Kártalanítás a Be. alapján 

- Képmás, és hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított per 

- Kötelesrész 

- Közérdekű adat kiadása 

- Közös jogkezelés keretében érvénytelen szerződés és szomszédos jogi per 

- Közös tulajdon megszüntetése 

- Közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése 

- Magyar Állam elleni öröklési per 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos per 

- MNB által benyújtott közérdekű kereset 

- Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos per 

- Sajtóhelyreigazítási per 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szerzői és szomszédos jogi per 

- Szállítási szerződés 

- Tagkizárás iránti per 

- Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per 

- Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per 

- Testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 

- Tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége iránti per 

- Tulajdonjog megállapítása 

- Tulajdonjog megállapítása öröklési alapon 

- Társasági határozat felülvizsgálata iránti per 

- Utazási szerződésből eredő per 

- Vadkár 

- Versenyfelületi eljárás 

- Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per 

- Vállalkozási szerződés 

- Végrendelet érvénytelensége 

- Ági öröklés 



 4

 

  14. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Hortobágyi 

Éva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (deviza) 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (forint) 

- Élettársak vagyonjogi igénye 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Öröklési szerződéssel kapcsolatos per 

- Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb dologi per 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Felszámolással kapcsolatos per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes felelőssége 

- Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelőssége 

- Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos per 

- Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Képmás, és hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított per 

- Közös tulajdon megszüntetése 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos per 

- MNB által benyújtott közérdekű kereset 

- Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos per 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szerzői és szomszédos jogi per 

- Szállítmányozási szerződés 

- Szállítási szerződés 

- Tagkizárás iránti per 

- Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per 

- Tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége iránti per 

- Tulajdonjog megállapítása 

- Versenyfelületi eljárás 

- Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per 

- Vállalkozási szerződés 

- Végrehajtás megszüntetése, korlátozása 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (deviza) 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (forint) 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos per 
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szám 
Név Intézett ügycsoport 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Szabó 

Dénes 

 

 

 

 

 

- Ajándék visszakövetelése 

- Alapítvány, társadalmi szervezet megszüntetése iránti per 

- Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Bíróság elleni kártérítési per 

- Büntetés-végrehajtás során okozott kár 

- Civil nyilvántartási eljárásban hozott végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb dologi per 

- Egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Egyéb öröklési per 

- Egyéb, cégnek nem minősülő szervezeteket érintő per 

- Egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per 
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Dr. Szabó 

Dénes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Felszámolással kapcsolatos per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes felelőssége 

- Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelőssége 

- Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos per 

- Hagyatéki hitelezői igény 

- Házassági vagyonjogi per 

- Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása 

- Iparjogvédelmi per 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Kártalanítás a Be. alapján 

- Képmás, és hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított per 

- Kötelesrész 

- Közérdekű adat kiadása 

- Közös jogkezelés keretében érvénytelen szerződés és szomszédos jogi per 

- Közös tulajdon megszüntetése 

- Közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése 

- Magyar Állam elleni öröklési per 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos per 

- MNB által benyújtott közérdekű kereset 

- Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos per 

- Sajtóhelyreigazítási per 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szerzői és szomszédos jogi per 

- Szállítási szerződés 

- Tagkizárás iránti per 

- Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per 

- Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per 

- Testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 

- Tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége iránti per 

- Tulajdonjog megállapítása 

- Tulajdonjog megállapítása öröklési alapon 

- Társasági határozat felülvizsgálata iránti per 

- Utazási szerződésből eredő per 

- Vadkár 

- Versenyfelületi eljárás 

- Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per 

- Vállalkozási szerződés 

- Végrendelet érvénytelensége 

- Ági öröklés 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (deviza) 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (forint) 

- Élettársak vagyonjogi igénye 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Öröklési szerződéssel kapcsolatos per 

- Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb dologi per 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Felszámolással kapcsolatos per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes felelőssége 

- Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelőssége 

- Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos per 

- Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Képmás, és hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított per 

- Közös tulajdon megszüntetése 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos per 

- MNB által benyújtott közérdekű kereset 
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15. 

 

 

Dr. Szabó 

Dénes 

 

 

 

 

- Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos per 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szerzői és szomszédos jogi per 

- Szállítmányozási szerződés 

- Szállítási szerződés 

- Tagkizárás iránti per 

- Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per 

- Tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége iránti per 

- Tulajdonjog megállapítása 

- Versenyfelületi eljárás 

- Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per 

- Vállalkozási szerződés 

- Végrehajtás megszüntetése, korlátozása 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (deviza) 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (forint) 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos per 

 

 

 

Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoport 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Szabó 

Eszter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ajándék visszakövetelése 

- Alapítvány, társadalmi szervezet megszüntetése iránti per 

- Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Bíróság elleni kártérítési per 

- Büntetés-végrehajtás során okozott kár 

- Civil nyilvántartási eljárásban hozott végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb dologi per 

- Egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Egyéb öröklési per 

- Egyéb, cégnek nem minősülő szervezeteket érintő per 

- Egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per 

- Felszámolással kapcsolatos per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes felelőssége 

- Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelőssége 

- Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos per 

- Hagyatéki hitelezői igény 

- Házassági vagyonjogi per 

- Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása 

- Iparjogvédelmi per 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Kártalanítás a Be. alapján 

- Képmás, és hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított per 

- Kötelesrész 

- Közérdekű adat kiadása 

- Közös jogkezelés keretében érvénytelen szerződés és szomszédos jogi per 

- Közös tulajdon megszüntetése 

- Közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése 

- Magyar Állam elleni öröklési per 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos per 

- MNB által benyújtott közérdekű kereset 

- Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos per 

- Sajtóhelyreigazítási per 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per 
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18. 

 

Dr. Szabó 

Eszter 

 

 

 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szerzői és szomszédos jogi per 

- Szállítási szerződés 

- Tagkizárás iránti per 

- Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per 

- Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per 

- Testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 

- Tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége iránti per 

- Tulajdonjog megállapítása 

- Tulajdonjog megállapítása öröklési alapon 

- Társasági határozat felülvizsgálata iránti per 

- Utazási szerződésből eredő per 

- Vadkár 

- Versenyfelületi eljárás 

- Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per 

- Vállalkozási szerződés 

- Végrendelet érvénytelensége 

- Ági öröklés 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (deviza) 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (forint) 

- Élettársak vagyonjogi igénye 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Öröklési szerződéssel kapcsolatos per 

- Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb dologi per 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Felszámolással kapcsolatos per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes felelőssége 

- Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelőssége 

- Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos per 

- Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Képmás, és hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított per 

- Közös tulajdon megszüntetése 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos per 

- MNB által benyújtott közérdekű kereset 

- Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos per 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szerzői és szomszédos jogi per 

- Szállítmányozási szerződés 

- Szállítási szerződés 

- Tagkizárás iránti per 

- Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per 

- Tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége iránti per 

- Tulajdonjog megállapítása 

- Versenyfelületi eljárás 

- Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per 

- Vállalkozási szerződés 

- Végrehajtás megszüntetése, korlátozása 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (deviza) 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (forint) 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos per 
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Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoport 

 

32. 

 

Májerné dr. 

Bükkösdi Diana 

 

 

 
- Vállalkozási szerződés 

- Vagyonjogi, használati díj megfizetése iránti per 

 

 

 

 

Tanács-

szám 
Név Intézett ügycsoport 

 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kovács 

Judit Csilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ajándék visszakövetelése 

- Alapítvány, társadalmi szervezet megszüntetése iránti per 

- Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Bíróság elleni kártérítési per 

- Büntetés-végrehajtás során okozott kár 

- Civil nyilvántartási eljárásban hozott végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb dologi per 

- Egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Egyéb öröklési per 

- Egyéb, cégnek nem minősülő szervezeteket érintő per 

- Egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per 

- Felszámolással kapcsolatos per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes felelőssége 

- Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelőssége 

- Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos per 

- Hagyatéki hitelezői igény 

- Házassági vagyonjogi per 

- Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása 

- Iparjogvédelmi per 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Kártalanítás a Be. alapján 

- Képmás, és hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított per 

- Kötelesrész 

- Közérdekű adat kiadása 

- Közös jogkezelés keretében érvénytelen szerződés és szomszédos jogi per 

- Közös tulajdon megszüntetése 

- Közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése 

- Magyar Állam elleni öröklési per 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos per 

- MNB által benyújtott közérdekű kereset 

- Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos per 

- Sajtóhelyreigazítási per 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szerzői és szomszédos jogi per 

- Szállítási szerződés 

- Tagkizárás iránti per 

- Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per 

- Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per 

- Testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 
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37. 

 

Dr. Kovács 

Judit Csilla 

 

 

 

- Tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége iránti per 

- Tulajdonjog megállapítása 

- Tulajdonjog megállapítása öröklési alapon 

- Társasági határozat felülvizsgálata iránti per 

- Utazási szerződésből eredő per 

- Vadkár 

- Versenyfelületi eljárás 

- Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per 

- Vállalkozási szerződés 

- Végrendelet érvénytelensége 

- Ági öröklés 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (deviza) 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (forint) 

- Élettársak vagyonjogi igénye 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Öröklési szerződéssel kapcsolatos per 

- Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per 

- Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb dologi per 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Felszámolással kapcsolatos per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes felelőssége 

- Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelőssége 

- Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos per 

- Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Képmás, és hangfelvételhez való jog érvényesítése iránt indított per 

- Közös tulajdon megszüntetése 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos per 

- MNB által benyújtott közérdekű kereset 

- Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos per 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szerzői és szomszédos jogi per 

- Szállítmányozási szerződés 

- Szállítási szerződés 

- Tagkizárás iránti per 

- Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per 

- Tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége iránti per 

- Tulajdonjog megállapítása 

- Versenyfelületi eljárás 

- Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per 

- Vállalkozási szerződés 

- Végrehajtás megszüntetése, korlátozása 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (deviza) 

- ÁSZF kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti per (forint) 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos per 

 

Tanács-

szám 

 

Név Intézett ügycsoport 

 

 

4. 

 

Dr. Zámbó Ágnes 

 

-cégbejegyzési ügy  

-változásbejegyzési ügy 

-cégtörvényességi ügy  

-kényszertörlési ügy 

-végelszámolási kifogás 

-jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy 
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7. Maleticsné 

dr. Pados Eszter 

-cégbejegyzési ügy  

-változásbejegyzési ügy 

-cégtörvényességi ügy  

-kényszertörlési ügy 

-végelszámolási kifogás 

-jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy 

 

17. Dr. Csizek Zoltán 

-cégbejegyzési ügy  

-változásbejegyzési ügy 

-cégtörvényességi ügy  

-kényszertörlési ügy 

-végelszámolási kifogás 

-jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy 

 

 

5. Dr. Horváth 

Márta 

-felszámolási nemperes ügy  

-felszámolási nemperes ügyben vitatott hitelezői igény és kifogás 

-csődeljárási nemperes ügy 

-csődeljárási nemperes ügyben vitatott hitelezői igény és kifogás 

-helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása 

-helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában indult kifogás            

-vagyonrendezési nemperes ügy 

-vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás 

-felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt  gazdálkodó szervezet javára bejegyzett jog 

vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy  

 

 

7. Dr. Szabó 

Hajnalka 

-felszámolási nemperes ügy 

-felszámolási nemperes ügyben vitatott hitelezői igény és kifogás 

-csődeljárási nemperes ügy 

-csődeljárási nemperes ügyben vitatott hitelezői igény és kifogás 

-helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása 

-helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában indult kifogás            

-vagyonrendezési nemperes ügy 

-vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás 

-felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt  gazdálkodó szervezet javára bejegyzett jog 

vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy  

 

 

2. számú Melléklet: A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek 

A melléklet időbeli hatálya:2018. január 01-december 31. 

 

Tanács-

szám 
Név 

Kirendelés a 

Törvényszékhez 
Intézett ügycsoport 

Honnan Időtar- 

tam 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tanácselnök: 

Dr. Tolnai Ildikó 

Bíró: 

Dr. Hosszú Hedvig 

Bíró: 

Dr. Barth Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- Ajándék visszakövetelése 

- BAR listával kapcsolatos per 

- Birtokvédelmi per 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal 

kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb dologi per 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Egyéb végrehajtási per 

- Egyéb öröklési per 

- Egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Hagyatéki hitelezői igény 

- Használat rendezése 

- Igényper 

- Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és 

kiigazítása 

- Jogalap nélküli gazdagodás 
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1. 

 

 

Tanácselnök: 

Dr. Tolnai Ildikó 

Bíró: 

Dr. Hosszú Hedvig 

Bíró: 

Dr. Barth Andrea 

- Jognyilatkozat pótlása 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Kártalanítás a Be. alapján 

- Kötelesrész 

- Közérdekű adat kiadása 

- Közös költség megfizetése 

- Közös tulajdon megszüntetése 

- Lakásügyi per 

- Magyar Állam elleni öröklési per 

- Szolgalmi joggal kapcsolatos per 

- Szomszédjogi per 

- Testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos 

igény 

- Tulajdonjog megállapítása 

- Tulajdonjog megállapítása öröklési alapon 

- Társasházi alapító okirat létrehozása, módosítása 

- Társasházi kgy. határozat érvénytelenségének 

megállapítása 

- Végrehajtás megszüntetése, korlátozása 

- Végrendelet érvénytelensége 

- Ági öröklés 

- Öröklési szerződéssel kapcsolatos per 

- Tisztességtelen szerződési feltételek 

megtámadása iránti per 

- Szerződésszegéssel okozott kár megtérítése 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal 

kapcsolatos per 

- Nemzetközi Árufuvarozással, vagy 

szállítmányozással kapcsolatos per 

Másodfokú nemperes ügyek:  

-bíróság kijelölésével kapcsolatos ügy 

-hagyatéki ügy 

-végrehajtással kapcsolatos ügy 

-természetes személyek bírósági adósságrendezési 

fellebbezett ügyben 

-egyéb peren kívüli ügyek 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanácselnök: 

Májerné 

dr. Bükkösdi Diana 

Bíró: 

Dr. Csullag József 

(kirendeléssel) 

Bíró: 

Dr. Gelencsér Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécsi 

KMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. 

04. 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atipikus munkaszerződéssel kapcsolatos per – 

munkaszerződés és kinevezés keletkezése és 

módosítása 

- Atipikus munkaszerződéssel kapcsolatos per – 

munkaviszony megszüntetése 

- Diszkriminációval kapcsolat per – munkabér, 

illetmény és egyéb anyagi juttatások 

- Diszkriminációval kapcsolatos per – 

munkaszerződés és kinevezés keletkezése és 

módosítása tárgyában indult szolgálati 

jogviszonyból származó  

- Diszkriminációval kapcsolatos per – munkaviszony 

megszüntetése 

- Diszkriminációval kapcsolatos, kinevezés 

keletkezése és módosítása tárgyában indult 

szolgálati jogviszonyból származó  

- Egyéb szolgálati jogviszonyból származó perek 

- Egészségbiztosítási ügyek, ideértve a 2011. évi CXCI. 

törvény szerinti pereket 

- Fegyelmi felelősség 

- Fizetési felszólítás 

- Illetménnyel kapcsolatos szolgálati jogviszonyból 

származó per 

- Jogalap nélküli ellátással kapcsolatos TB. Határozat 
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1. 

 

 

 

 

 

 

Tanácselnök: 

Májerné 

dr. Bükkösdi Diana 

Bíró: 

Dr. Csullag József 

(kirendeléssel) 

Bíró: 

Dr. Gelencsér Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécsi 

KMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. 

04. 30. 

felülvizsgálata iránti per  

- Jogviszony megszüntetésével kapcsolatos szolgálati 

jogviszonyból szár 

- Kinevezés keletkezésével és módosításával 

kapcsolatos egyéb szolgálati jogviszonyból származó 

per 

- Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozat 

felülvizsgálata 

- Leltárhiányért fennálló felelősség 

- Megőrzési felelősség 

- Munkabér, illetmény és egyéb anyagi juttatások 

- Munkaszerződés és kinevezés keletkezése és 

módosítása 

- Munkaviszony megszüntetése 

- Munkavállaló anyagi felelőssége 

- Munkavállalói biztosíték 

- Munkavállalót ért egészségsértés miatti TB. 

Határozat felülvizsgálata iránti per  

- Munkaügyi kapcsolatokkal, szakszervezettel, 

kollektív szerződéssel, stb… összefüggő perek  

- Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéssel 

kapcsolatos per 

- Munkáltató anyagi felelőssége 

- Munkáltató egészségsértése miatti kárfelelőssége 

- Munkáltató igazolás kiadása iránti per 

- Nyugdíj ügyek, ideértve a 2011. évi CLXVII. törvény 

szerinti pereket 

- Prémium, bónusz, jutalék, jutalom 

- Rendkívüli munkavégzés, ügyelet, készenlét 

- Szabadság és tanulmányi kedvezmények 

- Teljesítményértékeléssel, minősítéssel kapcsolatos 

szolgálati jogviszonyból származó per 

- Társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata 

- Versenytilalmi megállapodással kapcsolatos per 

- Vezető állású munkavállalóval kapcsolatos per 

- Állami foglalkoztatási szerv határozatának 

felülvizsgálata 

- Energiaügy 

- Földforgalmi ügy 

- Gyámügy 

- Hírközlési ügy 

- Kisajátítási határozatokkal kapcsolatos ügy 

- Közbeszerzési ügy 

- Médiaügy 

- Versenyügy 

- Végrehajtás megszüntetése, korlátozása 

- Igényper 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal 

kapcsolatos per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Tisztességtelen szerződési feltételek 

megtámadása iránti per 

Másodfokú nemperes ügyek:  

-közigazgatási ügyben előterjesztett fellebbezés 

-munkaügyi nemperes ügy elbírálása  

-végrehajtási nemperes ügyek 

 

1. 

 

Tanácselnök: 

Májerné 

dr. Bükkösdi Diana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Atipikus munkaszerződéssel kapcsolatos per – 

munkaszerződés és kinevezés keletkezése és 

módosítása 

- Atipikus munkaszerződéssel kapcsolatos per – 
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Bíró: 

Dr. Rendeki Ágnes 

Bíró: 

Dr. Csullag József 

(kirendeléssel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécsi 

KMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. 

04. 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munkaviszony megszüntetése 

- Diszkriminációval kapcsolat per – munkabér, 

illetmény és egyéb anyagi juttatások 

- Diszkriminációval kapcsolatos per – 

munkaszerződés és kinevezés keletkezése és 

módosítása tárgyában indult szolgálati 

jogviszonyból származó  

- Diszkriminációval kapcsolatos per – munkaviszony 

megszüntetése 

- Diszkriminációval kapcsolatos, kinevezés 

keletkezése és módosítása tárgyában indult 

szolgálati jogviszonyból származó  

- Egyéb szolgálati jogviszonyból származó perek 

- Egészségbiztosítási ügyek, ideértve a 2011. évi CXCI. 

törvény szerinti pereket 

- Fegyelmi felelősség 

- Fizetési felszólítás 

- Illetménnyel kapcsolatos szolgálati jogviszonyból 

származó per 

- Jogalap nélküli ellátással kapcsolatos TB. Határozat 

felülvizsgálata iránti per  

- Jogviszony megszüntetésével kapcsolatos szolgálati 

jogviszonyból szár 

- Kinevezés keletkezésével és módosításával 

kapcsolatos egyéb szolgálati jogviszonyból származó 

per 

- Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozat 

felülvizsgálata 

- Leltárhiányért fennálló felelősség 

- Megőrzési felelősség 

- Munkabér, illetmény és egyéb anyagi juttatások 

- Munkaszerződés és kinevezés keletkezése és 

módosítása 

- Munkaviszony megszüntetése 

- Munkavállaló anyagi felelőssége 

- Munkavállalói biztosíték  

- Munkavállalót ért egészségsértés miatti TB. 

Határozat felülvizsgálata iránti per  

- Munkaügyi kapcsolatokkal, szakszervezettel, 

kollektív szerződéssel, stb… összefüggő perek 

- Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéssel 

kapcsolatos per 

- Munkáltató anyagi felelőssége 

- Munkáltató egészségsértése miatti kárfelelőssége 

- Munkáltató igazolás kiadása iránti per 

- Nyugdíj ügyek, ideértve a 2011. évi CLXVII. törvény 

szerinti pereket 

- Prémium, bónusz, jutalék, jutalom 

- Rendkívüli munkavégzés, ügyelet, készenlét 

- Szabadság és tanulmányi kedvezmények 

- Teljesítményértékeléssel, minősítéssel kapcsolatos 

szolgálati jogviszonyból származó per 

- Társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata 

- Versenytilalmi megállapodással kapcsolatos per 

- Vezető állású munkavállalóval kapcsolatos per 

- Állami foglalkoztatási szerv határozatának 

felülvizsgálata 

- Energiaügy 

- Földforgalmi ügy 

- Gyámügy 

- Hírközlési ügy 

- Kisajátítási határozatokkal kapcsolatos ügy 
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1. Tanácselnök: 

Májerné 

dr. Bükkösdi Diana 

Bíró: 

Dr. Rendeki Ágnes 

Bíró: 

Dr. Csullag József 

(kirendeléssel) 

 

 

 

 

 

 

 

Pécsi 

KMB 

 

 

 

 

 

 

 

2019. 

04. 30. 

- Közbeszerzési ügy 

- Médiaügy 

- Versenyügy 

 

Másodfokú nemperes ügyek:  

-közigazgatási ügyben előterjesztett fellebbezés 

-munkaügyi nemperes ügy elbírálása  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanácselnök: 

Dr. Kovács Zsolt 

Bíró: 

Dr. Stelzámer Ottó 

Bíró: 

Dr. Kiss Lászlóné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
- Apaság megállapítása iránti per 

- BAR listával kapcsolatos per 

- Bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal 

kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb házassági per 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes 

felelőssége 

- Gondnokság alá helyezésről szóló határozat felülvizsgálata 

iránt a gyámhivatal által indított per 

- Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos per 

- Gyermek elhelyezése harmadik személynél 

- Gyermek kiadása iránti per 

- Gyermektartás meghatározása 

- Gyermektartás megváltoztatása 

- Házasság felbontása közös megegyezés nélkül 

- Házasság felbontása közös megegyezéssel 

- Házassági vagyonjogi per 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- Jognyilatkozat pótlása 

- Kapcsolattartás szabályozása, és a szülői felügyeleti joggal 

kapcsolatos per 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Kártalanítás a Be. alapján 

- Közüzemi, közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel 

kapcsolatos per 

- Parkolási pótdíj 

- Szabálytalan vételezés 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szállítási szerződés 

- Számadás helyességének megállapítása iránti per 

- Számadásra kötelezés iránti per 

- Származás megállapítása iránti egyéb per 

- Szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása 

- Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése 

- Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére 

alapított per 

- Testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 

- Törvényen alapuló egyéb tartási per  

- Utazási szerződésből eredő per 

- Vadkár 

- Vállalkozási szerződés 

- Élettársak lakáshasználatának rendezése 

- Élettársak vagyonjogi igénye 

- Örökbefogadással kapcsolatos per 

- Szerződésszegéssel okozott kár megtérítése 
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- Értékpapírból származó jogviszonnyal 

kapcsolatos per 

- Nemzetközi Árufuvarozással, vagy 

szállítmányozással kapcsolatos per 

- Tisztességtelen szerződési feltételek 

megtámadása iránti per 
 

Másodfokú nemperes ügyek: 

-a pszichiátriai gyógykezeltek ügyében nemperes eljárásban hozott 

végzések elleni fellebbezés elbírálása 

-természetes személyek bírósági adósságrendezési fellebbezett 

ügyben 

-egyéb peren kívüli ügyek 

-végrehajtással kapcsolatos ügyek 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanácselnök:  

Dr. Kovács Zsolt 

Bíró: Dr. Velényiné 

dr. Köcse Judit 

Bíró: Dr. Gelencsér 

Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Apaság megállapítása iránti per 

- BAR listával kapcsolatos per 

- Bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal 

kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb házassági per 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes 

felelőssége 

- Gondnokság alá helyezésről szóló határozat felülvizsgálata 

iránt a gyámhivatal által indított per 

- Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos per 

- Gyermek elhelyezése harmadik személynél 

- Gyermek kiadása iránti per 

- Gyermektartás meghatározása 

- Gyermektartás megváltoztatása 

- Házasság felbontása közös megegyezés nélkül 

- Házasság felbontása közös megegyezéssel 

- Házassági vagyonjogi per 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- Jognyilatkozat pótlása 

- Kapcsolattartás szabályozása, és a szülői felügyeleti joggal 

kapcsolatos per 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Kártalanítás a Be. alapján 

- Közüzemi, közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel 

kapcsolatos per 

- Parkolási pótdíj 

- Szabálytalan vételezés 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szállítási szerződés 

- Számadás helyességének megállapítása iránti per 

- Számadásra kötelezés iránti per 

- Származás megállapítása iránti egyéb per 

- Szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása 

- Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése 

- Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére 

alapított per 

- Testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 

- Törvényen alapuló egyéb tartási per  

- Utazási szerződésből eredő per 

- Vadkár 

- Vállalkozási szerződés 

- Élettársak lakáshasználatának rendezése 

- Élettársak vagyonjogi igénye 
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 - Örökbefogadással kapcsolatos per 

- Tisztességtelen szerződési feltételek 

megtámadása iránti per 

- Szerződésszegéssel okozott kár megtérítése 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal 

kapcsolatos per 

- Nemzetközi Árufuvarozással, vagy 

szállítmányozással kapcsolatos per 
 

Másodfokú nemperes ügyek: 

-a pszichiátriai gyógykezeltek ügyében nemperes eljárásban hozott 

végzések elleni fellebbezés elbírálása 

-természetes személyek bírósági adósságrendezési fellebbezett 

ügyben 

-végrehajtással kapcsolatos ügyek 

-egyéb peren kívüli ügyek 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanácselnök: 

Dr. Zámbó Ágnes 

Bíró: 

Dr. Velényiné dr. 

Köcse Judit 

Bíró: 

Dr. Kiss Lászlóné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Apaság megállapítása iránti per 

- BAR listával kapcsolatos per 

- Bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal 

kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb házassági per 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes 

felelőssége 

- Gondnokság alá helyezésről szóló határozat felülvizsgálata 

iránt a gyámhivatal által indított per 

- Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos per 

- Gyermek elhelyezése harmadik személynél 

- Gyermek kiadása iránti per 

- Gyermektartás meghatározása 

- Gyermektartás megváltoztatása 

- Házasság felbontása közös megegyezés nélkül 

- Házasság felbontása közös megegyezéssel 

- Házassági vagyonjogi per 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- Jognyilatkozat pótlása 

- Kapcsolattartás szabályozása, és a szülői felügyeleti joggal 

kapcsolatos per 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Kártalanítás a Be. alapján 

- Közüzemi, közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel 

kapcsolatos per 

- Parkolási pótdíj 

- Szabálytalan vételezés 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szállítási szerződés 

- Számadás helyességének megállapítása iránti per 

- Számadásra kötelezés iránti per 

- Származás megállapítása iránti egyéb per 

- Szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása 

- Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése 

- Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére 

alapított per 

- Testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 

- Törvényen alapuló egyéb tartási per  

- Utazási szerződésből eredő per 

- Vadkár 

- Vállalkozási szerződés 
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- Élettársak lakáshasználatának rendezése 

- Élettársak vagyonjogi igénye 

- Örökbefogadással kapcsolatos per 

- Tisztességtelen szerződési feltételek 

megtámadása iránti per 

- Szerződésszegéssel okozott kár megtérítése 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal 

kapcsolatos per 

- Nemzetközi Árufuvarozással, vagy 

szállítmányozással kapcsolatos per 
Másodfokú nemperes ügyek: 

-a pszichiátriai gyógykezeltek ügyében nemperes eljárásban hozott 

végzések elleni fellebbezés elbírálása 

-egyéb peren kívüli ügyek 

-végrehajtással kapcsolatos ügyek 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanácselnök: 

Dr. Stelzámer Ottó 

Bíró: 

Dr. Kiss Lászlóné 

Bíró: 

Dr. Velényiné dr. 

Köcse Judit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Apaság megállapítása iránti per 

- BAR listával kapcsolatos per 

- Bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal 

kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb házassági per 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes 

felelőssége 

- Gondnokság alá helyezésről szóló határozat felülvizsgálata 

iránt a gyámhivatal által indított per 

- Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos per 

- Gyermek elhelyezése harmadik személynél 

- Gyermek kiadása iránti per 

- Gyermektartás meghatározása 

- Gyermektartás megváltoztatása 

- Házasság felbontása közös megegyezés nélkül 

- Házasság felbontása közös megegyezéssel 

- Házassági vagyonjogi per 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- Jognyilatkozat pótlása 

- Kapcsolattartás szabályozása, és a szülői felügyeleti joggal 

kapcsolatos per 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Kártalanítás a Be. alapján 

- Közüzemi, közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel 

kapcsolatos per 

- Parkolási pótdíj 

- Szabálytalan vételezés 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szállítási szerződés 

- Számadás helyességének megállapítása iránti per 

- Számadásra kötelezés iránti per 

- Származás megállapítása iránti egyéb per 

- Szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása 

- Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése 

- Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére 

alapított per 

- Testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 

- Törvényen alapuló egyéb tartási per  

- Utazási szerződésből eredő per 

- Vadkár 

- Vállalkozási szerződés 

- Élettársak lakáshasználatának rendezése 
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- Élettársak vagyonjogi igénye 

- Örökbefogadással kapcsolatos per 

- Tisztességtelen szerződési feltételek 

megtámadása iránti per 

- Szerződésszegéssel okozott kár megtérítése 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal 

kapcsolatos per 

- Nemzetközi Árufuvarozással, vagy 

szállítmányozással kapcsolatos per 
 

Másodfokú nemperes ügyek: 

-a pszichiátriai gyógykezeltek ügyében nemperes eljárásban hozott 

végzések elleni fellebbezés elbírálása 

-egyéb peren kívüli ügyek 

-végrehajtással kapcsolatos ügyek 

 

2. Tanácselnök: 

Dr. Velényiné dr. 

Köcse Judit 

Bíró: Dr. Stelzámer 

Ottó 

Bíró: Dr. Kiss 

Lászlóné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Apaság megállapítása iránti per 

- BAR listával kapcsolatos per 

- Bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása 

- Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal 

kapcsolatos per 

- Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés 

- Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per 

- Egyéb házassági per 

- Egyéb nem nevesített megállapítási per 

- Egyéb vegyes kötelem 

- Egészségügyi intézménnyel szembeni kártérítési per 

- Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése 

- Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának mögöttes 

felelőssége 

- Gondnokság alá helyezésről szóló határozat felülvizsgálata 

iránt a gyámhivatal által indított per 

- Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos per 

- Gyermek elhelyezése harmadik személynél 

- Gyermek kiadása iránti per 

- Gyermektartás meghatározása 

- Gyermektartás megváltoztatása 

- Házasság felbontása közös megegyezés nélkül 

- Házasság felbontása közös megegyezéssel 

- Házassági vagyonjogi per 

- Jogalap nélküli gazdagodás 

- Jognyilatkozat pótlása 

- Kapcsolattartás szabályozása, és a szülői felügyeleti joggal 

kapcsolatos per 

- KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per 

- Kártalanítás a Be. alapján 

- Közüzemi, közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény 

- Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel 

kapcsolatos per 

- Parkolási pótdíj 

- Szabálytalan vételezés 

- Szavatosság, jótállás, kötbér 

- Szerződés hatálytalansága 

- Szerződés nem létezése, érvénytelensége 

- Szállítási szerződés 

- Számadás helyességének megállapítása iránti per 

- Számadásra kötelezés iránti per 

- Származás megállapítása iránti egyéb per 

- Szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása 

- Szülői felügyelet gyakorlásának rendezése 

- Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per 

- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére 

alapított per 

- Testi épség, egészség megsértésével kapcsolatos igény 

- Törvényen alapuló egyéb tartási per  

- Utazási szerződésből eredő per 

- Vadkár 

- Vállalkozási szerződés 
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- Élettársak lakáshasználatának rendezése 

- Élettársak vagyonjogi igénye 

- Örökbefogadással kapcsolatos per 

- Tisztességtelen szerződési feltételek 

megtámadása iránti per 

- Szerződésszegéssel okozott kár 

megtérítése 

- Értékpapírból származó jogviszonnyal 

kapcsolatos per 

- Nemzetközi Árufuvarozással, vagy 

szállítmányozással kapcsolatos per 
 

Másodfokú nemperes ügyek: 

-a pszichiátriai gyógykezeltek ügyében nemperes eljárásban hozott 

végzések elleni fellebbezés elbírálása 

-természetes személyek bírósági adósságrendezési fellebbezett 

ügyben 

-egyéb peren kívüli ügyek 

-végrehajtással kapcsolatos ügyek 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú Melléklet: A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek 

A melléklet időbeli hatálya:2018. január 01-december 31. 

 

 

Tanácsszám Név 

 

Intézett ügycsoport 

1. 

 

13. 

Dr. Bárány Melinda 

-végrehajtási nemperes ügy 

 

-egyéb vegyes nemperes ügy 

2. 

 

 

 

39. 

Dr. Gyermán-Kőszegi 

Zsuzsanna 

-civil szervezetek nemperes ügye: bejegyzési-, változásbejegyzési-, 

jogutód nélküli megszűnés megállapítása-, megszüntetési-, 

végelszámolási és törlési, valamint törvényességi felügyeleti 

ügyek 

-egyéb nemperes ügy intézése  

(jogtanácsosi igazolványok kiállítása, nyilvántartásba vétele iránti 

ügy, általános meghatalmazás jegyzékébe bevezetés iránti ügy, 

törvényszék által őrzött közjegyzői okiratokkal kapcsolatos ügy) 

 

18. 

 

 

27. Dr. Perjési László 

-civil szervezetek nemperes ügye: bejegyzési-, változásbejegyzési-, 

jogutód nélküli megszűnés megállapítása-, megszüntetési-, 

végelszámolási és törlési, valamint törvényességi felügyeleti 

ügyek 

-egyéb nemperes ügy intézése  

(jogtanácsosi igazolványok kiállítása, nyilvántartásba vétele iránti 

ügy, általános meghatalmazás jegyzékébe bevezetés iránti ügy, 

törvényszék által őrzött közjegyzői okiratokkal kapcsolatos ügy) 

23. Dr. Eiter Sándor - civil szervezetek vonatkozásában egyéb nemperes ügy intézése  

40. Dr. Potári Anita - civil szervezetek vonatkozásában egyéb nemperes ügy intézése  
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8. Dr. Inkeller Emese 

-csőd- és felszámolási nemperes ügy intézése az 1991. évi XLIX. 

törvény 6. § (6) és (7) bekezdései szerint  

-adósságrendezési eljárás intézése az 1996. évi XXV. törvény 3. § 

(3) és (4) bekezdése szerint 

-vagyonrendezési eljárás intézése a 2006. évi V. törvény 1/A. § (1) 

és (2) bekezdés k) pontja szerint  

-a fenti ügyekben kurrencia intézése 

-végrehajtási nemperes ügy (helyettesítésként) 

 

 

15. Dr. Fajcsi Tiborné 

dr. Prekácka Judit 

-csőd- és felszámolási nemperes ügy intézése az 1991. évi XLIX. 

törvény 6. § (6) és (7) bekezdései szerint  

-adósságrendezési eljárás intézése az 1996. évi XXV. törvény 3. § 

(3) és (4) bekezdése szerint 

-vagyonrendezési eljárás intézése a 2006. évi V. törvény 1/A. § (1) 

és (2) bekezdés k) pontja szerint  

-a fenti ügyekben kurrencia intézése 

21. Dr. Exner Zoltán -bírósági közvetítői ügy 

24. Dr. Horn Ildikó -bírósági közvetítői ügy 

38. Dr. Fajcsi Tiborné 

dr. Prekácka Judit 

-bírósági közvetítői ügy 

 

 

 

9. Csarsch Ágnes 

-cégbejegyzési (változásbejegyzési) és névfoglalási ügy /Ctv. 6. § 

(5) bekezdés, 24. § (5) bekezdés, 25. § (2) bekezdés, 26. § (1) 

bekezdés a),b),f-l) pontjai, 45. § (1)(2)(4) bekezdés, 46. § (2) 

bekezdés, 48. § (3) bekezdés, 50. § (1) és (3) bekezdés/ 

-cégtörvényességi ügy /Ctv. 87. § (1) és (2) bekezdés, 89-90. §, 91. 

§/  

-kényszertörlési ügy (Ctv. 116. §, kivétel 118. §. szerinti határozat 

meghozatala) 

 

 

 

20. Kőteleki Georgina 

-cégbejegyzési (változásbejegyzési) és névfoglalási ügy /Ctv. 6. § 

(5) bekezdés, 24. § (5) bekezdés, 25. § (2) bekezdés, 26. § (1) 

bekezdés a),b),f-l) pontjai, 45. § (1)(2)(4) bekezdés, 46. § (2) 

bekezdés, 48. § (3) bekezdés, 50. § (1) és (3) bekezdés/ 

-cégtörvényességi ügy /Ctv. 87. § (1) és (2) bekezdés, 89-90. §, 91. 

§/  

-kényszertörlési ügy (Ctv. 116. §, kivétel 118. §. szerinti határozat 

meghozatala) 

 

 

 

31. Németh Adrienn 

-cégbejegyzési (változásbejegyzési) és névfoglalási ügy /Ctv. 6. § 

(5) bekezdés, 24. § (5) bekezdés, 25. § (2) bekezdés, 26. § (1) 

bekezdés a),b),f-l) pontjai, 45. § (1)(2)(4) bekezdés, 46. § (2) 

bekezdés, 48. § (3) bekezdés, 50. § (1) és (3) bekezdés/ 

-cégtörvényességi ügy /Ctv. 87. § (1) és (2) bekezdés, 89-90. §, 91. 

§/ 

-kényszertörlési ügy (Ctv. 116. §, kivétel 118. §. szerinti határozat 

meghozatala) 
 
 

Pécs, 2018. január 5. 


