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 1/A. melléklet 
A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek - büntető ügyszak 
A melléklet időbeli hatálya: 2019. január 1-től 2019. december 31-ig. 
 
Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

15.B. dr. Duduka Attila 
törvényszéki bíró 

Be.20.§ (1) bekezdés szerinti törvényszéki hatáskörbe tartozó 
első fokú civil peres és nemperes  büntetőügyek,  fiatalkorúak 
ügyeinek tárgyalására kijelölt bíró,  
Szv., F. büntetés-végrehajtási ügyek, bíróság kijelölése iránt 
indult ügyek, perújítási ügyek 

11.B. dr. Vadócz Attila  
törvényszéki bíró 

Be.20.§ (1) bekezdés szerinti törvényszéki hatáskörbe tartozó 
első fokú civil peres és nemperes büntetőügyek, fiatalkorúak 
ügyeinek tárgyalására kijelölt bíró,  bv. bírói ügyek intézése, 
bíróság kijelölése iránt indult ügyek, perújítási ügyek 

I.Kb. dr. Vadócz Attila 
törvényszéki bíró 

Be. 20. § (1) bekezdés 21. pontja és a XCVI. fejezet szerinti 
eljárásra tartozó katonai büntető peres és nemperes ügyek, 
fiatalkorúak ügyeinek tárgyalására kijelölt bíró 

13.B. dr. Ifkovics Béla 
törvényszéki tanácselnök 

Be. 20. § (1) bekezdés szerinti törvényszéki hatáskörbe tartozó 
első fokú civil peres és nemperes büntetőügyek,  fiatalkorúak 
ügyeinek tárgyalására kijelölt bíró 

II.Kb. dr. Ifkovics Béla 
törvényszéki tanácselnök 

Be. 20. § (1) bekezdés 21. pontja és a XCVI. fejezet szerinti 
eljárásra tartozó katonai büntető peres és nemperes ügyek, 
fiatalkorúak ügyeinek tárgyalására kijelölt bíró 

18.B. dr. Kéki Gabriella 
törvényszéki bíró 

Be.20. § (1) bekezdés szerinti törvényszéki hatáskörbe tartozó 
első fokú civil peres és nemperes büntetőügyek, fiatalkorúak 
ügyeinek tárgyalására kijelölt bíró 

16.B. dr. Balla Barbara 
törvényszéki bíró 

Be. 20. § (1) bekezdés szerinti törvényszéki hatáskörbe tartozó 
első fokú civil peres és nemperes büntetőügyek, fiatalkorúak 
ügyeinek tárgyalására kijelölt bíró, külföldi ítélet érvényének 
elismerése iránti ügy 

3.B. dr. Horváth Diána 
törvényszéki bíró 

Be. 20. § (1) bekezdés szerinti törvényszéki hatáskörbe tartozó 
első fokú civil peres és nemperes büntetőügyek, fiatalkorúak 
ügyeinek tárgyalására kijelölt bíró,   F., Bv. bv. bírói ügyek 
intézése  

5.B. Andorné dr. Ajkay Beáta 
büntető kollégiumvezető 

külföldi ítélet érvényének elismerése iránti ügy,  fiatalkorúak 
ügyeinek tárgyalására kijelölt bíró, a törvényszék hatáskörébe 
tartozó nemperes ügyek 

7.B. dr. Kovács Ildikó 
törvényszéki tanácselnök 

külföldi ítélet érvényének elismerése iránti ügy, fiatalkorúak 
ügyeinek tárgyalására kijelölt bíró, a törvényszék hatáskörébe 
tartozó nemperes ügyek 

20.B. dr. Neuhoffer Hajnalka 
törvényszéki bíró 

Be. 20. § (1) bekezdés szerinti törvényszéki hatáskörbe tartozó 
első fokú civil peres és nemperes  büntetőügyek,  fiatalkorúak 
ügyeinek tárgyalására kijelölt bíró 

 dr. Szabados Tamás 
törvényszéki bíró 

2017. évi XC. törvény 10. § 3. pontja szerinti gazdálkodással 

összefüggő kiemelt bűncselekmények 

 dr. Ipolyi Róbert 
törvényszéki bíró 

2017. évi XC. törvény 10. § 3. pontja szerinti gazdálkodással 

összefüggő kiemelt bűncselekmények 
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1/B. melléklet 
A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek – civilisztikai ügyszak 
A melléklet időbeli hatálya: 2019. január 1-től 2019. december 31-ig 
 

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport – Pp. 23. § /1/ bekezdés 

5.P. 
dr. Jordanics József  
tanácselnök 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

6.P. Győriné dr. Vajda Andrea 
kollégiumvezető 

törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

8.P. dr. Makai Lajosné 
törvényszéki bíró 

a törvényszék polgári ügyszakában az első fokú peres ügyek 
intézése 

9.P. dr. Szabadosné dr. Komanovics 
Ágnes  
törvényszéki bíró 

törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú polgári peres ügyek 
kiemelt jelentőségű perek 
A 3.4.4.1. pont és a 3.8.4. pont szerint részt vesz a 3/B. 

mellékletben megjelölt tanácsok munkájában. 

11.P. dr. Pálinkás András  
tanácselnök 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

12.P. dr. Foglyos Zsuzsanna 
tanácselnök 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

13.P. 
2.G. 

dr. Matusik Gertrúd  
törvényszéki bíró 

törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú polgári peres ügyek 
kiemelt jelentőségű perek 
a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú gazdasági perek, 
kiemelt jelentőségű perek, törvényszéki gazdasági nemperes 
ügyek 
A 3.4.4.1. pont és a 3.8.4. pont szerint részt vesz a 3/B. 

mellékletben megjelölt tanácsok munkájában. 

14.P. dr. Hajnal Éva  
a törvényszék elnöke 

A törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári nemperes 
ügyek intézése 

15.P. dr. Horváth M. Csaba  
tanácselnök 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

16.P. dr. Vörösné dr. Suri Olga 
törvényszéki bíró 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

19.P. 
6.G. 

dr. Orbán Miklós  
törvényszéki bíró 

törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú polgári peres ügyek 
kiemelt jelentőségű perek, 
a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú gazdasági perek, 
kiemelt jelentőségű perek, törvényszéki gazdasági nemperes 
ügyek 
A 3.4.4.1. pont és a 3.8.4. pont szerint részt vesz a 3/B. 

mellékletben megjelölt tanácsok munkájában. 

20.P. dr. Korvicska Attila  
törvényszéki bíró 

törvényszéki hatáskörbe tartozó első fokú polgári peres ügyek 
kiemelt jelentőségű perek 
A 3.4.4.1. pont és a 3.8.4. pont szerint részt vesz a 3/B. 

mellékletben megjelölt tanácsok munkájában. 
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21.P. dr. Böröcz Ibolya  
törvényszéki bíró 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

24.P. dr. Leidecker Andrea 
törvényszéki bíró 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú polgári peres ügyek 

1.G. dr. Szabados Tamás 
törvényszéki bíró 

a törvényszék hatáskörébe tartozó első fokú gazdasági perek, 
kiemelt jelentőségű perek, törvényszéki gazdasági nemperes 
ügyek 
A 3.4.4.1. pont és a 3.8.4. pont szerint részt vesz a 3/B. 

mellékletben megjelölt tanácsok munkájában. 

4.G. dr. Király Kornélia 
törvényszéki bíró 

a cégeljárásban bírói hatáskörbe tartozó regisztrációs, 
törvényességi, kényszer-törlési és Tpk. ügycsoportba tartozó 
ügyek 
A 3.4.4.1. pont és a 3.8.4. pont szerint részt vesz a 3/B. 

mellékletben megjelölt tanácsok munkájában. 

24. dr. Ipolyi Róbert 
törvényszéki bíró 

a cégeljárásban bírói hatáskörbe tartozó regisztrációs, 
törvényességi, kényszer-törlési és Tpk. ügycsoportba tartozó 
ügyek 
A 3.4.4.1. pont és a 3.8.4. pont szerint részt vesz a 3/B. 

mellékletben megjelölt tanácsok munkájában. 
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2/A. melléklet 
 
A kirendelt bírók által intézett első fokú ügyek – büntető ügyszak 
A melléklet időbeli hatálya: -  
 

Tanácsszám Név Kirendelés a törvényszékhez Intézett ügycsoport 
Honnan Időtartam 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

2/B. melléklet  
A kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek – civilisztikai ügyszak 
A melléklet időbeli hatálya: 2019. január 1-től 2019. december 31-ig 
 

Tanácsszám Név 
Kirendelés a Törvényszékhez 

Intézett ügycsoport 
Honnan Időtartam 

7. Csontosné dr. Kelemen 
Márta 
járásbírósági bíró 

Kaposvári 
Járásbíróság 

2019.I.1. –  
2019.XII.31. 

Törvényszék hatáskörébe tartozó első 
fokú gazdasági nemperes ügyek 

 
 



19 

 

 
 

3/A. melléklet 
 
A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek – büntető ügyszak 
A melléklet időbeli hatálya: 2019. január 1. napjától 2019. december 31-ig 
 

Tanácsszám Név Kirendelés a törvényszékhez Intézett ügycsoport 
Honnan Időtartam 

1.Bf. Tanácselnök: 
dr. Völgyi Dezső  
dr. Király Péter 
 
 
Bírák: 
dr. Mucsi Gyöngyi  
dr. Horváth Diána 

  Az 1978. évi IV. törvény szerint:  
• személy elleni 

bűncselekmények (XII. fejezet 
I. Címből a 171. §. és a 172. §, 
173. §, továbbá a III. Cím), 

• közlekedési bűncselekmények 
(XIII. fejezet), 

• a házasság, a család, az ifjúság 
és a nemi erkölcs elleni 
bűncselekményeket (XIV. 
fejezet I. - II. Cím), 

• államigazgatás, 
igazságszolgáltatás és közélet 
tisztasága elleni 
bűncselekmények (XV. 
fejezet), 

• közrend elleni 
bűncselekmények (XVI. 
fejezet) 

A 2012. évi C. törvény (új Btk.) szerint: 
• XV. fejezet – az élet, a testi 

épség és az egészség elleni 
bűncselekmények 

• XVII. fejezet – az egészséget 
veszélyeztető 
bűncselekmények 

• XVIII. fejezet – az emberi 
szabadság elleni 
bűncselekmények 

• XIX. fejezet – a nemi élet 
szabadsága és a nemi erkölcs 
elleni bűncselekmények 

• XX. fejezet – a gyermekek 
érdekét sértő és a család elleni 
bűncselekmények 

• XXI. fejezet – az emberi 
méltóság és egyes alapvető 
jogok elleni bűncselekmények 

• XXII. fejezet – közlekedési 
bűncselekmények 

• XXIII. fejezet – a környezet és 
a természet elleni 
bűncselekmények 

• XXV. fejezet – a minősített 
adat és a nemzeti adatvagyon 
elleni bűncselekmények 

• XXVI. fejezet – az 
igazságszolgáltatás elleni 
bűncselekmények 

• XXIX. fejezet – a hivatalos 
személy elleni 
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bűncselekmények 

• XXX. fejezet – a közbiztonság 
elleni bűncselekmények 

• XXXI. fejezet – a nemzetközi 
kötelezettségen alapuló 
közbiztonsági célú gazdasági 
előírások elleni 
bűncselekmények 

• XXXII. fejezet – köznyugalom 
elleni bűncselekmények 

• XXXIII. fejezet – közbizalom 
elleni bűncselekmények 

• XXXIV. fejezet – a 
közigazgatás rendje elleni 
bűncselekmények. 

Továbbá az 1.Bf. tanács intézi a 
törvényszék első fokú ügyeiben hozott 
azon határozatok elleni fellebbezések 
elbírálását, amelyek a törvényszék 
tanácsának hatáskörébe tartoznak és az 
összbüntetési határozatok elleni 
fellebbezéseket. 

2.Bf. Tanácselnök:  
dr. Kovács Ildikó 
Andorné dr. Ajkay 
Beáta 
 
Bírák: 
dr. Balla Barbara 
dr. Kéki Gabriella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Az 1978. évi IV. törvény szerint:  

• gazdasági bűncselekmények 
(XVII. fejezet) 

• vagyon elleni 
bűncselekmények (XVIII. 
fejezet) 

• 188.§ járművezetés ittas vagy 
bódult állapotban (XIII. 
fejezet) 

A 2012. évi C. törvény (új Btk.) szerint: 

• Új Btk.XXII. fejezet – 236.§  
járművezetés ittas állapotban 

• XXXV. fejezet – vagyoni elleni 
erőszakos bűncselekmények 

• XXXVI. fejezet – vagyon 
elleni bűncselekmények 

• XXXVII. fejezet – szellemi 
tulajdonjog elleni 
bűncselekmények 

• XXXVIII. fejezet – a pénz és 
bélyegforgalom biztonsága 
elleni bűncselekmények 

• XXXIX. fejezet – a 
költségvetést károsító 
bűncselekmények 

• XL. fejezet – pénzmosás 

• XLI. fejezet – a gazdálkodás 
rendjét sértő bűncselekmények 

• XLII. fejezet – a fogyasztók 
érdekeit és a gazdasági verseny 
tisztaságát sértő 
bűncselekmények 

• XLIII. fejezet – tiltott 
adatszerzés és az információs 
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dr. Horváth Diána  

rendszer elleni 
bűncselekmények. 

Továbbá elbírálja 

• a büntetés-végrehajtási 
ügyekben hozott határozatok 
elleni fellebbezéseket, 

• összbüntetési ügyekben hozott 
határozatok elleni 
fellebbezéseket. 

A 2.Bf. tanács intézkedik a Be. 17.  § 
szerint a kizárási ok elbírálásáról és az 
eljáró bíróság kijelöléséről, továbbá 
elbírálja a perújítási ügyeket és a 
szabálysértési ügyekben hozott 
határozatok elleni fellebbezéseket, az 
első fokú ügyeket tárgyaló bírák 
bevonásával, a tanács elnöke Andorné 
dr. Ajkay Beáta büntető 
kollégiumvezető 
 
F.Bv. bv. bírói ügyek intézése 

1-2.  Tanácselnök:  
Dr. Völgyi Dezső  
Dr. Kovács Ildikó  
 
Dr. Németh Károly 
 

 
 
 
 
 
 

Kaposvári 
Járásbíróság 

 
 
 
 
2019.01.01- 
2019.06.30. 

 
 
lásd 1 – 2. tanács  
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3/B. melléklet:  
 
A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek – civilisztikai ügyszak 
A melléklet időbeli hatálya: 2019. január 1-től 2019. december 31-ig 

Tanácsszám Név 
Kirendelés a 
Törvényszékhez Intézett ügycsoport 
Honnan Időtartam 

1.Pf. Tanácselnök: dr. Jordanics József 
Tanácselnök: dr. Pálinkás András 
Bíró: Győriné dr. Vajda Andrea 
Bíró: dr. Makai Lajosné 
Bíró: dr. Böröcz Ibolya 
 
 
 
dr. Bodnár Szilárd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagyatádi Jb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019.01.01.- 
06.30. 

− házassági perek, 
− személyi állapotra vonatkozó 

egyéb perek, 
− házassági peren kívül érvényesített 

vagyonjogi perek, 
− gyermektartás és egyéb tartási 

perek, 
− egyéb családjogi perek, 
− birtokháborítási perek, 
− kötelmi jogi perek, 
− személyiségi jogokkal kapcsolatos 

perek, 
− tulajdonjoggal kapcsolatos perek 
− szerződésen kívüli kártérítési 

perek, 
− lakásügyi perek, 
− végrehajtási igényperek, 
− öröklési perek 
Nemperes ügyek közül: 

− eljáró bíróság kijelölésével 
kapcsolatos ügyek, 

− pszichiátriai betegek 
gyógykezelésének elrendelésével és 
fenntartásával kapcsolatos ügyek 

− hagyatéki eljárásban hozott 
határozatok elleni nemperes ügyek 

− a fizetési meghagyásokkal 
kapcsolatos nemperes ügyek 

− letétekkel kapcsolatos ügyek 
− végrehajtási ügyek 
− a magánszemélyek 

adósságrendezési eljárásával 
kapcsolatos ügyek 

− a pénzügyi békéltető testület 
döntésével kapcsolatos ügyek 

− egyéb nemperes ügyek 

2. Pf-Gf-
Mf. 
 
 
 
 
 
 
 

Tanácselnök:dr. Foglyos Zsuzsanna 
Tanácselnök: dr. Horváth M. Csaba 
Bíró: dr. Hajnal Éva 
Bíró: dr. Vörösné dr. Suri Olga 
Bíró: dr. Leidecker Andrea 
Bíró: dr. Varga Rita 
 
dr. Krebsz Gyöngyi 
 
 
dr. Tímár Tünde 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
KMB 
 
 
KMB 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2019.01.01.
- 12.31. 
 
2019.02.01.
- 04.30. 
 

− a gazdálkodó szervezetek egymás 
közötti perében érkezett 
fellebbviteli ügyek, 

− fellebbviteli munkaügyi perek, 
− kötelmi jogi perek, 

Nemperes ügyek közül: 
− munkaügyi ügyek, munkaügyi 

bíróság közigazgatási ügyekben 
hozott végzései elleni 
fellebbezések elbírálása 

− munkajogi követelések behajtására 
indult végrehajtási ügyekben 
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hozott végzések elleni 
fellebbezések, 

− egyéb végrehajtási ügyek, 
− pszichiátriai betegek 

gyógykezelésének elrendelésével 
és fenntartásával kapcsolatos 
ügyek, 

− bíróság kijelölése, 
− a magánszemélyek 

adósságrendezési eljárásával 
kapcsolatos ügyek, 

− a pénzügyi békéltető testület 
döntésével kapcsolatos fellebbezett 
nemperes ügyek 

− egyéb nemperes ügyek 
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4/A. melléklet  
 
 
A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek – büntető ügyszak 
A melléklet időbeli hatálya: 2019. január 1-től 2019. december 31-ig. 
 
Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

 dr. Cselik Regina titkár első és másodfokú büntetőügyek előkészítése, Szv., Bv., F. 
büntetés-végrehajtási ügyek,  

 dr. Vass Gabriella titkár Szv., Bv., F büntetésvégrehajtási ügyek 

 Bakos Bernadette 
bírósági ügyintéző 

törvényszék büntető irodájának vezetése, 
szükség esetén az 56/2008. (III.26.) Korm.rendelet 17-39. §-
ában meghatározott feladatok ellátása 

 Molnár Krisztina  
bírósági ügyintéző 

1.Bf. tanács mellett működő team munkájának szervezése, 
irányítása, továbbá az 56/2008. (III.26.) Korm.rendelet 17-
39.§-ában meghatározott feladatok. Tevékenységét részletesen 
a büntető iroda munkarendje határozza meg.  

 Farkas Judit 
bírósági ügyintéző 

2.Bf. tanács mellett működő team munkájának szervezése, 
irányítása, továbbá az 56/2008. (III.26.) Korm.rendelet 17-39 
.§-ában meghatározott feladatok. Tevékenységét részletesen a 
büntető iroda munkarendje határozza meg. 

 Makai Zoltánné 
bírósági ügyintéző 

a törvényszék büntető irodájának vezető helyettese, az ezzel 
kapcsolatos feladatok ellátása, a törvényszék katonai tanácsa 
kezelőirodájának vezetése, katonai és szükség esetén 
törvényszéki első fokú ügyekben jegyzőkönyvvezetési, leírói 
és az 56/2008. (III.26.) Korm.rendelet 17-39. §-ában 
meghatározott ügyintézői feladatok elvégzése. 

 Tóth Ágnes  
bírósági ügyintéző 

Az 56/2008. (III.26.) Korm.rendeletben meghatározott 
feladatok, továbbá leírási és kiadási feladatok ellátása a 
perújítási ügyekben, a külföldi ítélet érvényének elismerése 
iránt indult ügyekben, valamint a büntető irodavezető 
utasításának megfelelően a törvényszék büntető első és 
másodfokú ügyeiben. Szükség esetén a kollégiumvezető 
utasítására a kollégiumi anyagok leírásában részvétel.  

 Szabóné Ormos Zsuzsanna 
bírósági ügyintéző  

A 2.Bf. tanács mellett működő team vezetőjének 
helyettesítése, továbbá az 56/2008. (III.26.) Korm.rendelet 17-
39.§-ában meghatározott feladatok. Tevékenységét részletesen 
a büntető iroda munkarendje határozza meg.  
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4/B. melléklet:  
 

A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek – civilisztikai ügyszak 
A melléklet időbeli hatálya: 2019. január 1-től 2019. december 31-ig 
 

Tanácsszám  
(ha van) Név Intézett ügycsoport 

29.Pkm. 
7.Pk. 

dr. Kollár Gábor 
bírósági titkár 

közvetítői ügyek a Kaposvári Törvényszék és Kaposvári 
járásbíróság illetékességi területén 
civil szervezetek nyilvántartási ügyei 

30.Pkm. dr. Makai Bernadett Katinka 
bírósági titkár 

közvetítői ügyek a Kaposvári Törvényszék, a Kaposvári 
Fonyód és Siófoki Járásbíróság, továbbá a Kaposvári 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességi területén 

31.Pkm. dr. Németh Andrea 
bírósági titkár 

közvetítői ügyek a Kaposvári Törvényszék, a Kaposvári 
Fonyód és Siófoki Járásbíróság, továbbá a Kaposvári 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességi területén 

32.Pkm. dr. Vucskics Petra 
bírósági titkár 

közvetítői ügyek a Barcsi, Nagyatádi és Marcali Járásbíróság 
illetékességi területén 

15. Cg., 
Cgt., Kt., 
Cgpk. 

dr. Németh Andrea 
bírósági titkár 

cégügyekben, ide értve a kényszertörlési és a törvényességi 
felügyeleti ügyeket is általános hatáskörrel jár el, kivéve a 
kifejezetten bírói hatáskörbe utalt ügyeket (15. titkári tanács), 
törvényszéki végrehajtási ügyeket intéz 

 Bizséné Légrádi Mónika 
bírósági ügyintéző 

− 1.Pf. tanács dr. Jordanics József tanácselnökletével 
− a 8., 9.,13, 16., 19., 20., 21. és 24. tanács első fokú ügyei 

 Korb Jánosné  
bírósági ügyintéző 

− 2.Pf. tanács dr. Horváth M. Csaba tanácselnökletével 
− a 9., 12., 13, 15., 19. és 20. tanács első fokú ügyei 

 Kovács Rózsa 
bírósági ügyintéző 

− 2.Pf. tanács dr. Foglyos Zsuzsanna tanácselnökletével 
− a 6., 9., 13, 14., 19. és 20. tanács első fokú ügyei 

 Szarvadi-Vég Ildikó 
bírósági ügyintéző 

− 1.Pf. tanács dr. Pálinkás András tanácselnökletével 
− a 9., 11., 13, 19. és 20. tanács első fokú ügyei 

11. Cg., 
Cgt., Kt., 
Cgpk. 

Petrovics Ivett 
bírósági ügyintéző 

cégeljárásban, ide értve a kényszertörlési és a törvényességi 
felügyeleti, valamint az egyéb cégügyeket intézi önállóan 
vagy bírói kontrollal  

23. Cg., 
Cgt., Kt., 
Cgpk. 

Biró Beáta 
bírósági ügyintéző 

cégeljárásban, ide értve a kényszertörlési és a törvényességi 
felügyeleti, valamint az egyéb cégügyeket intézi önállóan 
vagy bírói kontrollal  

 
 

Hatályos: 2019. február 1-től 

 




