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A SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
POLGÁRI – GAZDASÁGI – KÖZIGAZGATÁSI-MUNKAÜGYI ÜGYSZAK
2014. ÉVI
ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Kollégiumvezető: Dr. Nagy László
Kollégiumvezető-helyettes: Dr. Mándi Zoltán
A polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi ügyek elosztására a polgári, gazdasági,
közigazgatási és munkaügyi kollégium vezetője jogosult a tanács elnökének
megnevezésével az ügyelosztási rend szerint. Akadályoztatása esetén a szignálást a
polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi kollégium vezető-helyettese végzi. A
kollégiumvezetőt távollétében a kollégiumvezető-helyettes helyettesíti. A törvényszék
elnökhelyettese és a polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi kollégium vezetője,
mint tárgyalási tevékenységet folytató bírósági vezetők személye vonatkozásában is a
polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi kollégium vezetője látja el az ügyek
elosztásának feladatát.
Polgári fellebbezési tanácsok:
1. számú tanács ( 3.Pf. )
elnöke:
tagjai:

Dr. Nagy László
polgári - gazdasági – közigazgatási - munkaügyi kollégiumvezető
Dr. Csullag Józsefné törvényszéki elnök
Dr. Baksáné Dr. Pál Ildikó törvényszéki tanácselnök
Dr. Szöllősi Gáborné Dr. Lencsés Mária törvényszéki bíró
Lukácsiné Dr. Dudás Mária törvényszéki bíró
Dr. Ács Zoltán törvényszéki bíró
Hegedűsné Dr. Uhrin Andrea törvényszéki bíró
szükség szerint Dr. Imre Zita törvényszéki tanácselnök
szükség szerint Dr. Csábráki Hajnalka törvényszéki bíró
szükség szerint Dr. Mándi Zoltán
polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi kollégiumvezető-helyettes

Az 1. számú tanács tárgyalja elsősorban a kártérítési és végrehajtási pereket, továbbá
érkezés függvényében a tulajdoni, kötelmi, öröklési és családjogi pereket.
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Az ügyek előadója és a szavazó bíró személye tárgyalási naponként változik.
Tárgyalási nap:
kedd, csütörtök
Tárgyalóterem:
I. emelet 108. számú terem.
Akadályoztatása esetén helyettesíti a 2. számú tanács.
2. számú tanács ( 8.Pf. )
elnöke:
tagjai:

Dr. Csullag Józsefné
törvényszéki elnök
Dr. Nagy László
polgári - gazdasági – közigazgatási - munkaügyi kollégiumvezető
Dr. Baksáné Dr. Pál Ildikó törvényszéki tanácselnök
Dr. Szöllősi Gáborné Dr. Lencsés Mária törvényszéki bíró
Lukácsiné Dr. Dudás Mária törvényszéki bíró
Dr. Ács Zoltán törvényszéki bíró
Hegedűsné Dr. Uhrin Andrea törvényszéki bíró
szükség szerint Dr. Imre Zita törvényszéki tanácselnök
szükség szerint Dr. Csábráki Hajnalka törvényszéki bíró
szükség szerint Dr. Mándi Zoltán
polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi kollégiumvezető-helyettes

A 2. számú tanács tárgyalja elsősorban a családjogi, személyállapottal összefüggő,
öröklési és kötelmi pereket, érkezés függvényében a tulajdoni, kártérítési pereket.
Az ügyek előadója és a szavazó bíró személye tárgyalási naponként változik.
Tárgyalási nap:
kedd, csütörtök
Tárgyalóterem:
I. emelet 108. számú terem.
Akadályoztatása esetén helyettesíti a 4. számú tanács.
3. számú tanács ( 10.Pf. )
elnöke:
tagjai:

Dr. Imre Zita
törvényszéki tanácselnök
Dr. Szöllősi Gáborné Dr. Lencsés Mária törvényszéki bíró
Lukácsiné Dr. Dudás Mária törvényszéki bíró
Dr. Ács Zoltán törvényszéki bíró
Hegedűsné Dr. Uhrin Andrea törvényszéki bíró
Dr. Csullag Józsefné törvényszéki elnök
Dr. Nagy László
polgári - gazdasági – közigazgatási - munkaügyi kollégiumvezető
Dr. Baksáné Dr. Pál Ildikó törvényszéki tanácselnök
szükség szerint Dr. Csábráki Hajnalka törvényszéki bíró
szükség szerint Dr. Mándi Zoltán
polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi kollégiumvezető-helyettes
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A 3. számú tanács tárgyalja elsősorban a kártérítési és kötelmi pereket, érkezés
függvényében a tulajdoni, családjogi pereket.
Az ügyek előadója és a szavazó bíró személye tárgyalási naponként változik.
Tárgyalási nap:
kedd, csütörtök
Tárgyalóterem:
I. emelet 108. számú terem.
Akadályoztatása esetén helyettesíti az 1. számú tanács.
4. számú tanács ( 12.Pf. )
elnöke:
tagjai:

Dr. Baksáné Dr. Pál Ildikó
törvényszéki tanácselnök
Dr. Szöllősi Gáborné Dr. Lencsés Mária törvényszéki bíró
Lukácsiné Dr. Dudás Mária törvényszéki bíró
Dr. Ács Zoltán törvényszéki bíró
Hegedűsné Dr. Uhrin Andrea törvényszéki bíró
Dr. Csullag Józsefné törvényszéki elnök
Dr. Nagy László
polgári - gazdasági - közigazgatási - munkaügyi kollégiumvezető
szükség szerint Dr. Imre Zita törvényszéki tanácselnök
szükség szerint Dr. Csábráki Hajnalka törvényszéki bíró
szükség szerint Dr. Mándi Zoltán
polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi kollégiumvezető-helyettes

A 4. számú tanács tárgyalja elsősorban a családjogi, személyállapottal összefüggő,
öröklési és kötelmi pereket, érkezés függvényében a tulajdoni, kártérítési, végrehajtási
pereket.
Az ügyek előadója és a szavazó bíró személye tárgyalási naponként változik.
Tárgyalási nap:
kedd, csütörtök
Tárgyalóterem:
I. emelet 108. számú terem.
Akadályoztatása esetén helyettesíti a 2. számú tanács.
Nemperes polgári fellebbezési ügyek közül elsődlegesen
- az 1. számú tanács intézi a hagyatéki ügyeket,
- a 2. számú tanács intézi a bírák kizárásával, bíróság kijelölésével kapcsolatos
ügyeket.
Egyéb nemperes ügyeket minden fellebbezési tanács az érkezés függvényében, az
egyenletes terhelés szem előtt tartásával intéz.
5. számú tanács ( 13.Pf. )
elnöke:

Dr. Mándi Zoltán
polgári - gazdasági - közigazgatási - munkaügyi kollégiumvezető-helyettes
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tagjai:

Dr. Csábráki Hajnalka törvényszéki bíró
Lukácsiné Dr. Dudás Mária törvényszéki bíró
Hegedűsné Dr. Uhrin Andrea törvényszéki bíró
Dr. Ács Zoltán törvényszéki bíró
Dr. Lakatosné Dr. Gerzson Nóra törvényszéki csoportvezető bíró
Veszpréminé Dr. Marsai Ágnes törvényszéki bíró
szükség szerint Dr. Szöllősi Gáborné Dr. Lencsés Mária
törvényszéki bíró
szükség szerint Dr. Imre Zita törvényszéki tanácselnök
szükség szerint Dr. Csullag Józsefné törvényszéki elnök
szükség szerint Dr. Nagy László
polgári - gazdasági – közigazgatási - munkaügyi kollégiumvezető

Az 5. számú tanács tárgyalja elsősorban a kötelmi pereket, érkezés függvényében a
tulajdoni, kártérítési pereket.
Az ügyek előadója és a szavazó bíró személye tárgyalási naponként változik.
Tárgyalási nap:
szerda
Tárgyalóterem:
I. emelet 108. számú terem,
Akadályoztatása esetén helyettesíti a 3. számú tanács.
Gazdasági fellebbezési tanács
6. számú tanács ( 13.Gf. )
elnöke:
tagjai:

Dr. Mándi Zoltán
polgári - gazdasági – közigazgatási - munkaügyi kollégiumvezető-helyettes
Dr. Csábráki Hajnalka törvényszéki bíró
Lukácsiné Dr. Dudás Mária törvényszéki bíró
Hegedűsné Dr. Uhrin Andrea törvényszéki bíró
Dr. Ács Zoltán törvényszéki bíró
Dr. Lakatosné Dr. Gerzson Nóra törvényszéki csoportvezető bíró
Veszpréminé Dr. Marsai Ágnes törvényszéki bíró
szükség szerint Dr. Csullag Józsefné törvényszéki elnök
szükség szerint Dr. Nagy László
polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi kollégiumvezető
szükség szerint Dr. Imre Zita törvényszéki tanácselnök
szükség szerint Dr. Szöllősi Gáborné Dr. Lencsés Mária törvényszéki bíró

A tanács elsődlegesen tárgyalja a gazdasági fellebbviteli ügyeket, intézi a gazdasági
nemperes fellebbezési ügyeket.
Az ügyek előadója és a szavazó bíró személye tárgyalási naponként változik.
Tárgyalási nap:
szerda
Tárgyalóterem:
I. emelet 108. számú terem,
Akadályoztatása esetén helyettesíti a 7. számú tanács.
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Közigazgatási és munkaügyi fellebbezési tanács
7. számú tanács ( 10.Mf. )
elnöke:
tagjai:

Dr. Imre Zita
törvényszéki tanácselnök
Hegedűsné Dr. Uhrin Andrea törvényszéki bíró
Lukácsiné Dr. Dudás Mária törvényszéki bíró
Veszpréminé Dr. Marsai Ágnes törvényszéki bíró
Dr. Csábráki Hajnalka törvényszéki bíró
Dr. Mándi Zoltán polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi
kollégiumvezető-helyettes

A tanács tárgyalja a közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozó
közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perekkel, munkaügyi jogvitákkal
kapcsolatos pereket, intézi a nemperes fellebbezési ügyeket.
Az ügyek előadója és a szavazó bíró személye tárgyalási naponként változik.
Tárgyalási nap:
szerda
Tárgyalóterem:
I. emelet 108. számú terem.
Akadályoztatása esetén helyettesíti az 6. számú tanács.
A törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó
ügyek intézése:
8. számú tanács
Az országgyűlési képviselők, helyi önkormányzati képviselők választásával összefüggő
választási kifogások tárgyában indult ügyekben, valamint a helyi önkormányzati
képviselők összeférhetetlenségével kapcsolatos ügyekben a tanács összetétele:
elnöke:
tagjai:

Dr. Nagy László polgári - gazdasági – közigazgatási – munkaügyi
kollégiumvezető
Dr. Szöllősi Gáborné Dr. Lencsés Mária törvényszéki bíró
Hegedűsné Dr. Uhrin Andrea törvényszéki bíró

Akadályoztatása esetén eljár:
elnöke:
Dr. Csullag Józsefné törvényszéki elnök
tagjai:
Dr. Ács Zoltán törvényszéki bíró
Lukácsiné Dr. Dudás Mária törvényszéki bíró
9. számú tanács ( 8.G., 8.K., 8.P., 8.Pk. )
Dr. Csullag Józsefné a törvényszék elnök intézi:
- a polgári és gazdasági peres és nemperes eljárásokat
- a Pp. XXVI. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű pereket.
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Tárgyalási nap:
péntek
Tárgyalóterem:
I. emelet 108. számú terem.
Akadályoztatása esetén helyettesíti a 11. számú tanács.
10. számú tanács ( 10.P., 10.Pk., 10.K., 10.G.)
Dr. Imre Zita törvényszéki tanácselnök intézi:
- a gazdasági és polgári peres és nemperes ügyeket
- a Pp. XXVI. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű pereket.
Tárgyalási nap:
kedd
Tárgyalóterem:
földszint 11. számú terem.
Akadályoztatása esetén helyettesíti a 12. számú tanács.
11. számú tanács ( 12.G., 12.K., 12.P., 12.Pk. )
Dr. Baksáné Dr. Pál Ildikó törvényszéki tanácselnök intézi:
- a polgári és gazdasági peres és nemperes eljárásokat
- a Pp. XXVI. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű pereket.
Tárgyalási nap:
kedd, csütörtök
Tárgyalóterem:
I. emelet 108. számú terem.
Akadályoztatása esetén helyettesíti a 9. számú tanács.
12. számú tanács ( 3.P., 3.Pk. )
Dr. Nagy László polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi kollégiumvezető intézi:
- elsődlegesen a gazdasági és polgári peres, nemperes ügyeket, kiemelten a
jogtanácsosi névjegyzékbe, általános meghatalmazottak névjegyzékébe való
felvétel iránti kérelmeket,
- a Pp. XXVI. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű pereket.
Tárgyalási nap:
csütörtök
Tárgyalóterem:
földszint 11. számú terem.
Akadályoztatása esetén eljár a 10. számú tanács.
13. számú tanács ( 16.P., 16.G., 16.Pk., 16.Gpk. )
Dr. Ács Zoltán törvényszéki bíró intézi:
-

elsődlegesen a gazdasági és polgári peres ügyeket,
gazdasági és polgári nemperes ügyeket,
különösen a cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelenségének
megállapítása iránti pereket,
a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított pereket,
a cégek és tagjaik közötti, a tagsági jogviszonyain alapuló pereket,
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-

a kérelemnek helyt adó cégbírósági bejegyző végzés hatályon kívül helyezése
iránti pereket,
a Cstv. 40.§. alá eső megtámadási pereket, továbbá a Cstv. 33/A.§-án, 63.§ (3)
bekezdésén és 63/A.§-án alapuló pereket,
a gazdasági és polgári peres ügyekből a Cstv. 13.§ (3) bekezdés e.) pontján
alapuló pereket,
a Ctv. 118/A.§-a szerinti pereket,
tárgyalja a fenti ügyfajtákon belül a Pp. XXVI. fejezete szerinti kiemelt
jelentőségű pereket.

Tárgyalási nap:
szerda, péntek
Tárgyalóterem:
I. emelet 107. számú terem.
Akadályoztatása esetén eljár a 15. számú tanács.
14. számú tanács ( 13.G., 13.Fpk., 13.P. )
Dr. Mándi Zoltán polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi kollégiumvezető-helyettes
intézi:
- a gazdasági és polgári peres ügyekből a Cstv. 40.§ alá eső megtámadási
pereket, továbbá a Cstv. 33/A.§-án, 63.§ (3) bekezdésén és 63/A.§-án alapuló
pereket,
- a gazdasági és polgári peres ügyekből a Cstv. 13.§ (3) bekezdés e.) pontján
alapuló pereket,
- a csőd- és felszámolási ügyeket,
- a fedezetelvonó szerződések hatálytalanságára alapított gazdasági peres
ügyeket,
- az adósságrendezési eljárásokat,
- a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet javára bejegyzett jog vagy
tény törlése iránti nemperes eljárásokat,
- a cégnek nem minősülő szervezetek, a végelszámolással és a
kényszertörléssel megszűnt cégek vagyonrendezési eljárásait,
- tárgyalja a fenti ügyfajtákon belül a Pp. XXVI. fejezete szerinti kiemelt
jelentőségű pereket.
Tárgyalási nap:
hétfő, szerda
Tárgyalóterem:
I. emelet 111. számú terem.
Akadályoztatása esetén helyettesíti a 15. és 16. számú tanács.
15. számú tanács ( 17.P., 17.G. )
Dr. Csábráki Hajnalka törvényszéki bíró intézi:
- elsődlegesen a gazdasági és polgári peres,
- gazdasági és polgári nemperes ügyeket,
- különösen a cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelenségének
megállapítása iránti pereket,
- a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított pereket,

8

-

a cégek és tagjaik közötti, a tagsági jogviszonyain alapuló pereket,
a kérelemnek helyt adó cégbírósági bejegyző végzés hatályon kívül helyezése
iránti pereket,
a Cstv. 40.§. alá eső megtámadási pereket, továbbá a Cstv. 33/A.§-án, 63.§ (3)
bekezdésén és 63/A.§-án alapuló pereket,
a gazdasági és polgári peres ügyekből a Cstv. 13.§ (3) bekezdés e.) pontján
alapuló pereket,
a Ctv. 118/A.§-a szerinti pereket,
tárgyalja a fenti ügyfajtákon belül a Pp. XXVI. fejezete szerinti kiemelt
jelentőségű pereket.

Tárgyalási nap:
kedd, csütörtök
Tárgyalóterem:
I. emelet 107. számú terem.
Akadályoztatása esetén eljár a 13. számú tanács.
16. számú tanács ( 4. Fpk., 4.G., 4.P. )
Dr. Gerzson Nóra törvényszéki csoportvezető bíró intézi:
- a csőd- és felszámolási ügyeket,
- a Cstv. 33/A.§-án, 63.§ (3) bekezdésén és 63/A.§-án alapuló pereket,
- a gazdasági és polgári peres ügyekből a Cstv. 13.§ (3) bekezdés e.) pontján
alapuló pereket,
- az adósságrendezési eljárásokat,
- a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet javára bejegyzett jog vagy
tény törlése iránti nemperes eljárásokat,
- a cégnek nem minősülő szervezetek, a végelszámolással és a
kényszertörléssel megszűnt cégek vagyonrendezési eljárásait.
Tárgyalási nap:
kedd, csütörtök
Tárgyalóterem:
I. emelet 111. számú terem.
Akadályoztatása esetén eljár a 14. számú tanács.
17. sz. tanács ( 11.Fpk., 11.P., 11.G. )
Veszpréminé Dr. Marsai Ágnes törvényszéki bíró intézi:
-

a csőd- és felszámolási ügyeket,
a Cstv. 33/A.§-án, 63.§ (3) bekezdésén és 63/A.§-án alapuló pereket,
a gazdasági és polgári peres ügyekből a Cstv. 13.§ (3) bekezdés e.) pontján
alapuló pereket,
az adósságrendezési eljárásokat,
a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet javára bejegyzett jog vagy
tény törlése iránti nemperes eljárásokat,
a cégnek nem minősülő szervezetek, a végelszámolással és a
kényszertörléssel megszűnt cégek vagyonrendezési eljárásait.
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Tárgyalási nap:
hétfő, szerda
Tárgyalóterem:
I. emelet 111. számú terem.
Akadályoztatása esetén eljár a 16. számú tanács.
18. számú tanács ( 15.P., 15.G. )
Lukácsiné Dr. Dudás Mária törvényszéki bíró intézi:
- elsődlegesen a polgári és gazdasági peres ügyeket, kiemelten a házassági
vagyonjogi, élettársai vagyonközösség megszüntetése és az öröklési pereket,
- a polgári és gazdasági nemperes eljárásokat,
- a Pp. XXVI. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű pereket.
Tárgyalási nap:
hétfő
Tárgyalóterem:
I. emelet 107. számú terem.
Akadályoztatása esetén eljár a 19. számú tanács.
19. sz. tanács ( 6.P.)
Hegedűsné Dr. Uhrin Andrea törvényszéki bíró intézi:
- elsődlegesen a polgári és gazdasági peres ügyeket, kiemelten a házassági
vagyonjogi, élettársai vagyonközösség megszüntetése és az öröklési pereket,
- a polgári és gazdasági nemperes eljárásokat,
- a Pp. XXVI. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű pereket.
Tárgyalási nap:
hétfő
Tárgyalóterem:
I. emelet 108. számú terem.
Akadályoztatása esetén eljár a 18. számú tanács.
20. számú tanács (22.Cg., 22.Cgt., 22.Pk.)
Dr. Fodor Krisztina törvényszéki csoportvezető bíró intézi:
- a cégügyeket,
- az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyházak bírósági nyilvántartásba
vétele iránti ügyeket,
- a cégnek nem minősülő szervezetek, a végelszámolással és a
kényszertörléssel megszűnt cégek vagyonrendezési eljárásait,
- a jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlése iránti
nemperes eljárásokat.
Akadályoztatása esetén eljár a 21. számú tanács.
21. sz. tanács (23.Cg., 23.Cgt.,23.Pk.)
Dr. Andódi László törvényszéki bíró intézi:
- a cégügyeket,
- az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyházak bírósági nyilvántartásba
vétele iránti ügyeket,
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a cégnek nem minősülő szervezetek, a végelszámolással és a
kényszertörléssel megszűnt cégek vagyonrendezési eljárásait,
- a jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlése iránti
nemperes eljárásokat.
Akadályoztatása esetén helyettesíti a 22. számú tanács.
-

22. számú tanács (28.Cg., 28.Cgt., 28.Pk.)
Dr. Lemle Márta szekszárdi járásbírósági bíró intézi kirendelés alapján:
- a cégügyeket,
- az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyházak bírósági nyilvántartásba
vétele iránti ügyeket,
- a cégnek nem minősülő szervezetek, a végelszámolással és a
kényszertörléssel megszűnt cégek vagyonrendezési eljárásait,
- a jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlése iránti
nemperes eljárásokat.
Akadályoztatása esetén eljár a 20. számú tanács.
23. számú tanács (25.Pk. )
Dr. Apari Szabolcs János szekszárdi járásbírósági titkár intézi kirendelés alapján:
- a polgári és gazdasági nemperes eljárásokat,
- a végrehajtási eljárásokat.
Akadályoztatása esetén eljár a 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18. és 19. számú tanács.
24. számú tanács (5.Pk. )
Dr. Hankovszky Zsolt törvényszéki bírósági titkár intézi:
- a bírósági közvetítési nemperes eljárásokat,
- az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyházak bírósági nyilvántartásba
vétele iránti ügyeket,
- a cégnek nem minősülő szervezetek, a végelszámolással és a
kényszertörléssel megszűnt cégek vagyonrendezési eljárásait.
Fogadónapja:
Tárgyalóterem:

szerda 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00
földszint 10. számú iroda
25. számú tanács (21.Pk. )

Dr. Bajusz János szekszárdi járásbírósági titkár intézi kirendelés alapján:
- a polgári és gazdasági nemperes eljárásokat,
- a végrehajtási eljárásokat.
Akadályoztatása esetén eljár a 23. számú tanács.
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26. számú tanács
Sárközi Zsóka bírósági ügyintéző intézi:
- a Ctv. által hatáskörébe utalt cégügyeket,
- nemperes eljárásban - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - első fokon
eljárhat az egyesületek, a társadalmi szervezetek, valamint a sportági
szakszövetségek jogi személyiséggé nyilvánított szervezeti egységeinek
nyilvántartásba vételével, változásbejegyzésével és törlésével kapcsolatos
eljárásban, továbbá
- az alapítvány - a közalapítvány és a pártok működéséről és gazdálkodásáról
szóló 1989. évi XXXIII. törvény 9/A. §-ában foglaltak alapján létrehozott
alapítvány kivételével - nyilvántartásba vételével, változásbejegyzésével,
törlésével kapcsolatos eljárásban.
Akadályoztatása esetén eljár a 28. számú tanács.
27. sz. tanács
Kurcz Beáta bírósági ügyintéző intézi:
- a Ctv. által hatáskörébe utalt cégügyeket,
- nemperes eljárásban - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - első fokon
eljárhat az egyesületek, a társadalmi szervezetek, valamint a sportági
szakszövetségek jogi személyiséggé nyilvánított szervezeti egységeinek
nyilvántartásba vételével, változásbejegyzésével és törlésével kapcsolatos
eljárásban, továbbá
- az alapítvány - a közalapítvány és a pártok működéséről és gazdálkodásáról
szóló 1989. évi XXXIII. törvény 9/A. §-ában foglaltak alapján létrehozott
alapítvány kivételével - nyilvántartásba vételével, változásbejegyzésével,
törlésével kapcsolatos eljárásban.
Akadályoztatása esetén eljár a 26. számú tanács.
28. sz. tanács
Verhás Klára bírósági ügyintéző intézi:
- a Ctv. által hatáskörébe utalt cégügyeket,
- nemperes eljárásban - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - első fokon
eljárhat az egyesületek, a társadalmi szervezetek, valamint a sportági
szakszövetségek jogi személyiséggé nyilvánított szervezeti egységeinek
nyilvántartásba vételével, változásbejegyzésével és törlésével kapcsolatos
eljárásban, továbbá
- az alapítvány - a közalapítvány és a pártok működéséről és gazdálkodásáról
szóló 1989. évi XXXIII. törvény 9/A. §-ában foglaltak alapján létrehozott
alapítvány kivételével - nyilvántartásba vételével, változásbejegyzésével,
törlésével kapcsolatos eljárásban.
Akadályoztatása esetén eljár a 26. számú tanács.
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Az ügyek kiosztásának módja:
Polgári fellebbezési tanácsok esetében:
- vezetői intézkedéssel a fentiekben kifejtett ügyelosztási rendnek megfelelően,
- figyelembe veendő a kijelölt tanács leterheltsége,
- a kizárás szabályainak érvényesülése mellett.
Gazdasági fellebbezési tanácsok esetében:
- vezetői intézkedéssel a fentiekben kifejtett ügyelosztási rendnek megfelelően,
- figyelembe veendő a kijelölt tanács leterheltsége,
- a kizárás szabályainak érvényesülése mellett.
Munkaügyi fellebbezési tanácsok esetében:
- vezetői intézkedéssel a fentiekben kifejtett ügyelosztási rendnek megfelelően,
- figyelembe veendő a kijelölt tanács leterheltsége,
- a kizárás szabályainak érvényesülése mellett.
A törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó ügyek intézése során
- a 9, 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., és 19. számú tanácsok vonatkozásában:
- vezetői intézkedéssel a fentiekben kifejtett ügyelosztási rendnek megfelelően,
- figyelembe veendő a kijelölt tanács leterheltsége, az általa tárgyalt kiemelt jelentőségű
ügy,
- a kizárás szabályainak érvényesülése mellett,
- a 8. számú tanács vonatkozásában az ügyelosztási rend szerinti automatizmus
érvényesül,
- a 14., 16., és 17. számú tanácsok esetében a csőd- és felszámolási eljárások
vonatkozásában
- érkezési sorrendben érvényesül a kiosztás automatizmusa,
- figyelembe veendő a kijelölt tanács leterheltsége, az általa tárgyalt kiemelt jelentőségű
ügy
- a 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. és 28. számú tanácsok esetében az ügy
tárgyának típusa szerint érkezési sorrendben érvényesül a kiosztás
automatizmusa.
S z e k s z á r d, 2013. december 31. napján

Dr. Csullag Józsefné
törvényszéki elnök

