
              
 GYŐRI  ÍTÉLŐTÁBLA   

 Polgári Kollégiuma 

 

 

A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2/2014.(XII.12.) sz. véleménynyilvánító 

határozata: 

 

A kollégium 2014.dec.12-én megtárgyalta és jóváhagyta a 2015. évre szóló 

ügyelosztási rendet az alábbi tartalommal  

 

 

 

A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumában ítélkező bírák:  

 

Dr. Ábrahám Éva ítélőtáblai tanácselnök 

Dr. Bajnok István ítélőtáblai bíró 

Dr. Ferenczy Tamás ítélőtáblai bíró 

Dr. Havasiné dr. Orbán Mária az ítélőtábla elnöke 

Dr. Lezsák József ítélőtáblai tanácselnök 

Dr. Maurer Ádám ítélőtáblai bíró 

Dr. Mészáros Zsolt 

Dr. Sarmon Hedvig ítélőtáblai bíró  

Dr. Szalai György ítélőtáblai tanácselnök 

Dr. Szalay Róbert ítélőtáblai bíró 

Dr. Vass Mária ítélőtáblai bíró 

Dr. Világi Erzsébet az ítélőtábla elnökhelyettese 

Dr. Zámbó Tamás kollégiumvezető  

 

 

I. 

Az ügyek elosztásának (szignálásának) rendje 

 

 

Az ügyek szignálását jelen ügyelosztási rend keretei között - de a tanácsok közötti 

arányos leterhelés szempontjaira is figyelemmel, dr. Zámbó Tamás kollégiumvezető, 5 

munkanapot meghaladó akadályoztatása esetén, illetve távollétében soron kívüli 

intézkedést igénylő ügyben dr. Világi Erzsébet elnökhelyettes végzi. 
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II. 

A bírósági vezetők ítélkezési tevékenységére vonatkozó rendelkezések: 

 

 

Dr. Havasiné dr. Orbán Mária az ítélőtábla elnöke, dr. Világi Erzsébet elnökhelyettes, 

továbbá dr. Zámbó Tamás kollégiumvezető az ítélkezési tevékenységben részt 

vesznek: 

 

Dr. Havasiné dr. Orbán Mária és dr. Világi Erzsébet a III.sz. tanács tagjaként, illetve 

elnökeként, 

dr. Zámbó Tamás pedig a IV. sz. tanács elnökeként. 

 

 

III. 

A tanácsok összetétele és az általuk elbírált ügyek jellege 

 

I.sz. Tanács: 

A tanács elnöke: Dr. Lezsák József ítélőtáblai tanácselnök, 

a tanács tagjai: 

Dr. Szalay Róbert ítélőtáblai bíró (havi 1  előadás - pártalan hó), 

Dr. Bajnok István ítélőtáblai bíró (havi  1 előadás). 

Dr. Sarmon Hedvig ítélőtábla bíró (havi 1 előadás –páros hó), 

Dr. Mészáros Zsolt ítélőtáblai bíró (havi 1 előadás - páratlan hó). 

Dr. Maurer Ádám ítélőtáblai bíró. 

A tárgyalt fellebbezett peres ügyek típusa: 

 

- házastársi (élettársi) vagyonjogi perek, 

- személyiségi jog megsértéséből eredő perek, sajtó-helyreigazítási perek,  

- tulajdonjoggal joggal kapcsolatos perek (tulajdonjogi pereknél függetlenül a 

peres felek személyének jellegétől), 

- egyes polgári jogi szerződésekkel kapcsolatos jogviták, így különösen 

adásvételi, bérleti szerződéssel kapcsolatos perek, 

- szerződésen kívül okozott kár megtérítésére vonatkozó perek (ide értve a nem 

vagyoni kár megtérítése iránti pereket), 

- érvénytelenségi perek, 

- gazdálkodó szervezetek közötti perek, 

- általános szerződési feltételek tisztességtelenségével kapcsolatos perek. 

 

Tárgyalási nap: minden 1.,2.,3. csütörtök, helye a Győri Ítélőtábla (Győr, Domb.u.1.) 

3.sz. tárgyalóterme. 

 

A tanács által elbírálandó peren kívüli fellebbezett ügyek típusa (a peren kívüli 

ügyekben előadó bíró:dr .Sarmon Hedvig, dr. Mészáros Zsolt, dr. Maurer Ádám): 
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- bármilyen jellegű peres ügyben, peren kívüli ügyben hozott végzés elleni 

fellebbezések, kivéve a csőd-, felszámolási, cég-, és alapítványi ügyeket, 

- bíróság kijelölésével kapcsolatos ügyek. 

 

Kizárási ok esetében, ha az a tanács elnökét érinti, átszignálást követően az ügyben a 

III.sz. vagy IV. sz. tanács jár el, 

a tanács tagját érintő kizárási ok esetén az érintett bíró helyett a III.sz. vagy IV. sz. 

tanács valamelyik tagja jár el. 

 

Akadályoztatás esetén, feltéve, hogy   az ügyben való felkészülésre még kellő idő 

rendelkezésre áll, a tanács elnökét, dr. Zámbó Tamás 

a tanács tagját az IV. sz. tanács valamelyik tagja helyettesíti. 

 

 

II. sz. Tanács: 

A tanács elnöke: Dr. Szalai György ítélőtáblai tanácselnök, 

 

A tanács tagjai: 

Dr. Bajnok István ítélőtáblai bíró (havi 1  előadás – páratlan hó), 

Dr. Ferenczy Tamás ítélőtáblai bíró (havi 2 előadás), 

Dr. Mészáros Zsolt ítélőtáblai bíró (havi átlagban 1 előadás –páros hó).  

 

A tárgyalt fellebbezett peres ügyek típusa: 

 

- gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitái, 

- nem gazdálkodó szervek közötti kötelmi és dologi jogi jogviták (amelyek nem 

tartoznak az I.sz.tanács speciális referádájába), 

- társasági jogi jogviták (valamennyi a Pp. 23 § (1) bekezdése e.) pontja alá 

sorolandó per), cégbejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránt indított 

perek, 

- vállalkozási szerződéssel kapcsolatos jogviták függetlenül a peres felek 

személyének jellegétől, 

- (nemzetközi)fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos jogviták, 

- értékpapírral (váltóval) kapcsolatos jogviták, 

- tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos jogviták, 

- csőd-, illetve felszámolási eljárással kapcsolatos jogviták,  

- általános szerződési feltételek tisztességtelenségével kapcsolatos perek. 

 

Tárgyalási nap: minden 1.,2.,3. szerda, fszt.3.sz.tárgyaló. 

 

A tanács által elbírálandó fellebbezett peren kívüli ügyek típusa (a peren kívüli 

ügyekben előadó bíró dr. Bajnok István, dr. Ferenczy Tamás): 

 

- csőd-, felszámolási-, adósságrendezési-, illetőleg vagyonrendezési eljárásban 

hozott végzések, 

- gazdálkodó szervezetek közötti perekben hozott végzések, 
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- bíróság kijelölésével kapcsolatos ügyek. 

 

Kizárási ok esetében, ha az a tanács elnökét érinti, átszignálást követően  az ügyben 

az IV.sz. tanács jár el, 

a tanács tagját érintő kizárási ok esetén az érintett bíró helyett az I.sz. vagy a IV. sz. 

tanács valamelyik tagja jár el. 

Akadályoztatás esetén, ha az ügyben való felkészülésre kellő idő még rendelkezésre 

áll, a tanács elnökét dr. Zámbó Tamás, 

a tanács tagját a  IV. sz. vagy III. sz. tanács valamelyik tagja helyettesíti. 

 

III. sz. Tanács: 

A tanács elnökei: Dr. Havasiné dr. Orbán Mária, az ítélőtábla elnöke, 

                              Dr. Világi Erzsébet  elnökhelyettes. 

A tanács tagjai: 

Dr. Havasiné dr. Orbán Mária, 

Dr. Világi Erzsébet, 

Dr. Maurer Ádám ítélőtáblai bíró (havi 1 előadás – páratlan hó), 

Dr. Sarmon Hedvig ítélőtáblai bíró (havi 1 előadás páros hó). 

 

A tárgyalt fellebbezett peres ügyek típusa: 

 

- nem gazdálkodó szervezetek közötti kötelmi  jogi perek, 

- nem gazdálkodó szervezetek közötti - különösen közigazgatási (bírósági) jogkörben 

okozott kár megtérítése iránti - kártérítési perek,  

- a megyei bíróság által nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezetek ellen a 

törvényességi felügyeletet gyakorló szerv által indított perek, 

- tulajdonjoggal és öröklési joggal kapcsolatos perek (tulajdonjogi pereknél 

függetlenül a peres felek személyének jellegétől). 

 

A tanács által elbírálandó peren kívüli ügyek típusa (a peren kívüli ügyekben 

előadó bíró: dr. Havasiné dr. Orbán Mária, dr. Sarmon Hedvig, dr. Világi Erzsébet): 

 

- cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásba vételével összefüggésben 

hozott végzések elleni fellebbezet ügyek, 

- végzések elleni fellebbezések (kivéve a felszámolási és cégügyek), 

- bíróság kijelölésével kapcsolatos ügyek. 

 

Tárgyalási nap:  - további intézkedésig – minden hónap 1. szerdája, fszt.2.sz.tárgyaló. 

 

Kizárási ok esetében, ha az a tanács elnökét érinti, az ügyben a III. sz. tanács másik 

tanácselnöke, 

a tanács tagját érintő kizárási ok esetén a tanács másik tagja jár el. 

 

IV.sz.tanács: 

A tanács elnöke: Dr. Zámbó Tamás kollégiumvezető 
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A tanács tagjai: 

Dr. Maurer Ádám ítélőtáblai bíró (havi 1 előadás - páratlan hó) 

Dr. Sarmon Hedvig ítélőtáblai bíró (havi 1 előadás páros hó) 

Dr. Ferenczy Tamás ítélőtáblai bíró, 

Dr. Szalay Róbert ítélőtáblai bíró. 

 

Tárgyalt fellebbezett peres ügyek típusa: 

 

- gazdálkodó és nem gazdálkodó szervezetek közötti vagyonjogi, különösen 

dologi és kötelmi perek, 

- társasági- és cégbejegyző végzés hatályon kívül helyezési iránti perek, 

- tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos perek 

- értékpapírral (váltóval) kapcsolatos jogviták, 

-  társasági jogi jogviták (valamennyi a Pp. 23 § (1) bekezdése e.) pontja alá 

sorolandó per), cégbejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránt indított 

perek, 

- általános szerződési feltételek tisztességtelenségével kapcsolatos perek. 

 

A tanács által elbírálandó fellebbezett peren kívüli ügyek típusa (cégügyekben 

előadó bíró dr. Ferenczy Tamás, felszámolási- és csődügyekben dr. Szalay Róbert, 

egyéb peren kívüli ügyekben dr. Maurer Ádám)   

 

- csőd-, felszámolási-, adósságrendezési-, illetőleg vagyonrendezési eljárásban 

hozott végzések, 

- cégbejegyzési- és törvényességi ügyekben hozott végzések, 

- gazdálkodó szervezetek közötti perekben hozott végzések, 

- bíróság kijelölésével kapcsolatos ügyek. 

 

Tárgyalási nap: minden hónap 2., szerda, 2. sz. tárgyaló. 

 

Kizárási ok esetében, ha az a tanács elnökét érinti, átszignálást követően az ügyben a 

II.sz.. tanács jár el, 

a tanács tagját érintő kizárási ok esetén az érintett bíró helyett a tanács másik tagja jár 

el. 

 

Akadályoztatás esetén, ha az ügyben való felkészülésre kellő idő még rendelkezésre 

áll, a tanács elnökét dr. Szalai György, 

a tanács tagját a tanács másik tagja helyettesíti. 

 

V.sz.tanács: 

 

A tanács elnöke: dr. Ábrahám Éva ítélőtáblai tanácselnök 

A tanács tagjai: 

Dr. Vass Mária ítélőtáblai bíró (havi 2 előadás), 

Dr. Mészáros Zsolt ítélőtáblai bíró (havi 1 előadás- páratlan hó), 

Dr. Szalay Róbert ítélőtáblai bíró (havi 1 előadás –páros hó), 
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- házastársi (élettársi) vagyonjogi perek, 

- személyiségi jog megsértéséből eredő perek, sajtó-helyreigazítási perek, 

- tulajdonjoggal joggal kapcsolatos peres (tulajdonjogi pereknél függetlenül a 

peres felek személyének jellegétől), 

- egyes polgári jogi szerződésekkel kapcsolatos jogviták, így különösen 

adásvételi, bérleti szerződéssel kapcsolatos perek, 

- szerződésen kívül okozott kár megtérítésére vonatkozó perek (ide értve a nem 

vagyoni kár megtérítése iránti pereket), 

- érvénytelenségi perek. 

 

Tárgyalási nap: minden hónap 1., 2., 3. csütörtök 3. sz. tárgyaló. 

A tanács által elbírálandó peren kívüli fellebbezett ügyek típusa (a peren kívüli 

ügyekben előadó bíró: dr. Vass Mária): 

 

- bármilyen jellegű peres ügyben, peren kívüli ügyben hozott végzés elleni 

fellebbezések, kivéve a csőd-, felszámolási, cég-, és alapítványi ügyeket, 

- bíróság kijelölésével kapcsolatos ügyek. 

 

Kizárási ok esetében, ha az a tanács elnökét érinti, átszignálást követően az ügyben a 

I.sz. vagy III.sz. tanács jár el, 

A tanács tagját érintő kizárási ok esetén az érintett bíró helyett az I.sz. vagy III.sz 

tanács valamelyik tagja jár el. 

 

Akadályoztatás esetén, feltéve, hogy az ügyben való felkészülésre még kellő idő 

rendelkezésre áll, a tanács elnökét dr. Lezsák József, 

A tanács tagját az I.sz. tanács valamelyik tagja helyettesíti.  

 

 

G y ő r ö t t, 2014. december 12. 

 

                                                                         Dr. Zámbó Tamás 

                                                                         kollégiumvezető  

 

 

Záradék:  

A Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2015. évi munkatervét jóváhagyom. 

Győr, 2014. december 12. 

 

Dr. Havasiné dr. Orbán Mária 

az ítélőtábla elnöke 


