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2016.El.II.C.26.

A Pécsi Törvényszék Büntető Kollégiumának ügyelosztási rendjét a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban Bszi.)
9. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 115. § (1)
bekezdésében meghatározott elvekre – a Bírói Tanács és a kollégium véleményének
ismeretében a 2017. évre vonatkozóan a következők szerint határozom meg:
Jogszabályi háttér
A Bszi. 8. § (1) bekezdése értelmében senki nem vonható el törvényes bírájától.
A Bszi. 8. § (2) bekezdése szerint a törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok
szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre
megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölt bíró.
Az ügyelosztási rend kötelező tartalmi elemei.
1.3.1. A Pécsi Törvényszéken működő tanácsok számai: 2.Bf., 3.Bf., 4.Bf.,
7.B., 8.B., 12.B., 15.B., 16.B., 17.B., 18.B.19.B., 20.B., 21.B., 22.B., 23.B., 24.B.
1.3.2. A törvényszék büntető tanácsainak összetétele:
2. Bf. Dr. Kiss László tanácselnök
Dr. Saághy Ferenc tanácselnök
Dr. Németh Adrienn bíró
Dr. Góg Gabriella bíró
Dr. Schadt Krisztián bíró
Dr. Antal Gábor
Dr. Kovács Attila
Dr. Darvasi Szilvia
3.Bf. Dr. Szalai Katalin tanácselnök
Dr. Wirth Béla tanácselnök
Dr. Oltai Judit bíró
Dr. Mezey Szilárd bíró
Dr. Darvasi Szilvia bíró
4.Bf. Dr. Kovács Csaba tanácselnök
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Dr. Saághy Ferenc bíró
Dr. Kovács Attila bíró
7.B.
8.B.
12.B.
15.B.
17.B.
18.B.
19.B.
20.B.
21.B.
22.B.
23.B.
24.B.

Dr. Antal Gábor
Dr. Schadt Krisztián
Dr. Kovács Attila
Dr. Darvasi Szilvia
Dr. Bohli Eszter
Dr. Folbert Csaba
Dr. Kovács János
Dr. Hajdu István
Dr. Simon Krisztina
Dr. Eördögh Dávid
Dr. Dobra Sándor
Dr. Böröcz László

1.3.3. A tanácsok, bírák, titkárok által intézett ügycsoportok:
2.Bf. –
az egészséget veszélyeztető, vagyon elleni erőszakos, vagyon
elleni,
a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények,
magánvádas és pótmagánvádas és a fellebbezett szabálysértési ügyek.
3.Bf. - a költségvetést károsító, a gazdálkodás rendjét sértő, valamint a
vagyon elleni erőszakos és vagyon elleni, az élet és testi épség,
valamint az egészség elleni bűncselekmények, és a magánvádas,
pótmagánvádas ügyek.

4.Bf. – a közlekedési bűncselekmények, a foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés, a segítségnyújtás elmulasztása, és a vagyon elleni
erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények.
7.B. - a törvényszék hatáskörébe tartozó valamennyi elsőfokú ügy, és a
büntetés-végrehajtási ügyek.
8.B. - a vagyon elleni erőszakos, a vagyon elleni, valamint az egészséget
veszélyeztető, a költségvetést károsító, és a gazdálkodás rendjét
sértőbűncselekmények.
12.B. - a törvényszék hatáskörébe tartozó valamennyi elsőfokú ügy.
15.B. - a költségvetést károsító és a gazdálkodás rendjét sértő, vagyon
elleni, valamint az egészséget veszélyeztető bűncselekmények.
16.Bv. - büntetés-végrehajtási ügyek (kijelölt titkár).
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17.B.;18.B.;19.B. ;20.B. 21.B.;22.B.;23.B. ;24.B. – a törvényszék
hatáskörébe tartozó valamennyi elsőfokú ügy
1.3.4. Eljárás akadályoztatás esetén:
1.3.4.1. Elsőfokú ügyeket tárgyaló bíró helyettesítésére nincs lehetőség, ezért
a tartós távollét esetén az ügyet át kell osztani másik tanácsra.
1.3.4.2. Akadályoztatás esetén, ha a tárgyalás (ülés) elhalasztására kerül sor,
az ügyfeleket megfelelően tájékoztatni kell a tárgyalás (ülés) elmaradásáról.
1.3.4.3. Ezt a tájékoztatást az adott bíró ügyrend szerinti helyettese jogosult
megadni, illetve a helyettes távolléte esetén egy törvényszéki bíró.
1.3.4.4. A másodfokú tanácsok elnökének vagy egy tagjának akadályoztatása
esetén a tanácskiegészítést elsősorban az adott tanácsból kell megoldani.
Amennyiben erre nincs lehetőség, illetve a tanácsból több bíró is hiányzik, akkor a
fellebbviteli tanácsok tagjaival kell az adott tanács kiegészítését megoldani. Kivételes
esetben a kieső törvényszéki bíró pótlását járásbírósági bíró kirendelésével kell
megoldani.
1.3.5. A Pécsi Törvényszéken a büntető peres és nemperes ügyek kiosztására a
büntető kollégiumvezető jogosult.
Akadályoztatása esetén az ügyrendben meghatározott tanácselnök helyettesíti.
1.3.6. Az ügyelosztás módja
1.3.6.1. A vezetők vonatkozásában az ügyelosztás módja akként alakul, hogy az
biztosítsa: a törvényszék elnökhelyettese, kollégiumvezetője évente legkevesebb öt
tárgyalási napon ítélkezzen.
1.3.6.2. A másodfokú tanácsok tekintetében az ügyelosztás módját akként kell
meghatározni, hogy a feltüntetett ügycsoportban heti kettő tárgyalási nap megtartása
biztosított legyen.
1.3.6.3. A törvényszéki elsőfokú ügyeket tárgyaló bírák esetében az ügyek elosztását
úgy kell meghatározni, az egyéb ítélkezési tevékenységük mellett, hogy a tárgyalási
napok arányos elosztása biztosított legyen.
1.3.6.4. A bírósági titkároknál az ügyelosztás módját akként kell meghatározni, hogy
az ügyek érkezési sorrendben történő intézése zavartalan legyen.
1.3.7. A kiemelt jelentőségű ügyekben valamennyi elsőfokú ügyet tárgyaló bíró,
illetve másodfokú tanács eljár.

2. Alapfogalmak
2.1. Ügyszak
Az ügyelosztási rend szempontjából ügyszak a büntető és a civilisztikai ügyszak,
amely magába foglalja a polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi ügyszakot
is.
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2.2. Ügycsoport
A 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban Büsz.) 2. § 18. pontja szerint a
bírósági ügyek tárgyuk, valamint az alkalmazandó anyagi és eljárási szabályok
azonossága, különbözősége vagy specialitása szerinti csoportosítása.
2.3. Ügybeosztás
A 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 114. § (1) bekezdése értelmében annak
meghatározása, hogy a bírók, bírósági titkárok, bírósági ügyintézők mely ügyekben
járhatnak el.
2.4. Ügykiosztás
A 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 114. § (1) bekezdése értelmében annak
meghatározása, hogy az ügyek kiosztása milyen szabályok szem előtt tartásával
történik.
2.5. Helyettesítés
Az elsőfokú bírák, a fellebbviteli tanácsok vonatkozásában az akadályoztatás esetén
követendő eljárásra az 1.3.4.4. pontban foglaltak az irányadóak.
2.6. Kirendelés
A 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 31. § (2) bekezdése szerint a kirendelés a bírónak a
bíróságok közötti ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása vagy szakmai
fejlődésének elősegítése érdekében más szolgálati helyre történő kirendelése.
A 21/2016. (XI.30.) AB határozatra figyelemmel járásbírósági bírók kirendelése vált
szükségessé.
3. A bíróságon működő kollégiumok
A Pécsi Törvényszéken büntető és polgári kollégium működik.
A büntető kollégiumhoz, a 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás (Beisz.) 77. § (1)
bekezdés a/ pontja alapján az alábbi ügycsoportok tartoznak:
a/ büntetőügyek:
B. - elsőfokú büntetőügy
Bf. - fellebbezett büntetőügy
Fk. - fiatalkorúak büntetőügye
Fkf. - fiatalkorúak fellebbezett büntetőügye
Bpk. - büntető nemperes ügy
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Bpkf. - fellebbezett büntető nemperes ügy
Bkk. - bíróság kijelölése
Bpi. - perújítási indítvány
Bny. - nyomozási bírói ügy
Bnyf. - fellebbezett nyomozási bírói ügy
Bel. - egy éven túli előzetes letartóztatás miatt felterjesztett ügy
R. - bírósági mentesítés iránti ügy
Irf. -idegenrendészeti fellebbezett ügy
Bs., Bsf. - semmisségi ügy
Nt., Ntf. - népfelkelési ügy
Beü. - egyéb (vegyes) ügy
Beüf. - fellebbezett egyéb (vegyes) ügy
Bkif. - felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt.
b/ szabálysértési ügyek:
Szef. - szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügy
Szpi. - szabálysértési perújítási ügy
Szkk. - bíróság kijelölése szabálysértési ügyben.

c/ a bv. csoport ügycsoportjai
Szv. - szabadságvesztés végrehajtási ügy
Szvf. - fellebbezett szabadságvesztés végrehajtási ügy
Kmv. - közérdekű munkára ítéltek ügye
Kmvf. - közérdekű munkára ítéltek fellebbezett ügye
F. - feltételes szabadságra bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátott pártfogó
felügyelete elrendelésének ügye
Ff. - feltételes szabadságra bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátott pártfogó
felügyelete elrendelésének fellebbezett ügye.
4. A kollégium szerinti ügybeosztás
4.1. Az ügyelosztási rendben az ügycsoportok szerinti ügybeosztás az ügyforgalmi
adatok és az egyenlő munkateher biztosításának elve alapján történik.
4.2. Az ügycsoportok szerinti ügybeosztáson belül a mellékletben meghatározottak
alapján történik a tárgyaló tanácsok, bírák, titkárok kijelölése.
4.3. A csak kijelölt bíró által intézhető ügyek eltérő szignálási rendjének alkalmazása
változatlanul indokolt, mert a külön törvények által meghatározott ügyekben kialakult
az általánostól eltérő szignálási rend (lásd a mellékletben).
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4.4. A titkárok által intézhető ügyek közül kiemelendő a Bv. tv. szerint a törvényszék
elnöke által kijelölt és a büntetés-végrehajtási ügyekben eljáró titkár.
4.5. A bírósági ügyintézők elsőfokú tárgyalásokon, másodfokú tárgyalásokon és
nyilvános üléseken jegyzőkönyvvezetői feladatokat látnak el, részt vesznek a
kurrenciális ügyintézésben, valamint az igazgatási feladatok ellátásában.
5. A kollégium szerinti ügykiosztás
5.1. Az ügyek kiosztásra jogosult a kollégiumvezető és távolléte esetén a kijelölt
tanácselnök.
5.2. A kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot a lajstromba történő bejegyzés
napján, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon az irodavezető bemutatja az
ügyelosztásra jogosult vezetőnek.
5.3. Az ügyelosztási rendben a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 116. § (1) bekezdés f/,
i/, k/ és l/ pontjai szerint, több ügyelosztási módszer együttes alkalmazása történik.
Az automatikus ügykiosztás alkalmazott módszereként az ügyszakon belül
ügycsoportonkénti, az ügy tárgya szerinti szakosodás kerül előtérbe, az ügyforgalmi
adatok és az arányos munkateher megosztás figyelembevételével, az érkezési
sorrend alapján.
5.4. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek
kiosztásának szabályainál a következő elveket kell figyelembe venni:
Az automatikus ügykiosztást kell alkalmazni, ha az ügy tárgya szerint valamennyi
tanács ügykiosztásába tartozik. A törvényszéken 2017. január 1. napjától
számítógépes program segítségével történő automatikus ügyelosztás nem működik.
Ennek megfelelően, az elsőfokú ügyeket tárgyaló 7.B. és 12.B. tanácsnál az
automatikus elosztástól nincs eltérés, az ügyek érkezési sorrendje alapján történik
egy-egy ügy kiosztása, egyik, illetve a másik tanácsra, egyenlő arányban.
A 8.B. és 15.B. tanácsnál a kiemelt ügytárgyaknak megfelelően történik a kiosztása,
az 5.6. pontban írt eltérésekkel, valamint a tárgyalási kötelezettség
figyelembevételével.
A másodfokú tanácsoknál az automatikus ügykiosztás módszerét az jelenti, hogy a
mindhárom tanács által tárgyalt ügyeknél (például vagyon elleni erőszakos, vagyon
elleni bűncselekményeknél, az ittas járművezetés alapeseténél, illetve a ki nem emelt
ügycsoportoknál) az érkezési sorrend szerint tanácsonként egy-egy ügy kiosztása
történik, az 5.6. pontban meghatározott eltérések szerint.
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Abban az esetben, ha a fellebbezéssel érintett terhelt ellen több bűncselekmény
miatt indult eljárás, az ügykiosztás fentiekben részletezett elveinél azt kell figyelembe
venni, hogy melyik bűncselekmény a súlyosabb büntetési tétellel fenyegetett, vagy
azonos büntetési tétel esetén a többrendbeli bűncselekményeknek van meghatározó
jelentősége. Amennyiben valamelyik tanács speciális ügykiosztásába tartozik a
halmazatban álló bűncselekmények valamelyike, akkor az adott speciális ügy tárgya
szerinti szakosodás az irányadó.
A büntető nemperes ügyeket az eddig követett gyakorlat szerint kell kiosztani, hogy
azok döntő többségét a 2.Bf. tanács intézi, a fellebbezett szabálysértési ügyekkel
együtt, a 3.Bf. tanács a büntetés-végrehajtási bíró által hozott fellebbezett ügyeket
bírálja felül. A kiemelésre nem került nemperes ügyeket (Bpi., Bel., Bkk., Bpkf.) a
másodfokú tanácsok egyaránt intézik, az 5.6. pontban írtak figyelembe vételével.
A kényszerintézkedésekkel kapcsolatos, fellebbezett nyomozási bíró eljárására
tartozó ügyeknél figyelembe kell venni az Alkotmánybíróságnak a 21/2016. (XI. 30.)
AB határozatát, hogy az ilyen ügyek kiosztása és elbírálása ne képezze akadályát a
vádirat benyújtása utáni eljárásnak.
A Pécsi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjánál a csoportvezető bíró intézi
az Szv., F., a helyettese a Kmv. ügycsoportba tartozó ügyeket, míg a kijelölt titkár a
pénzbüntetés átváltoztatása mellett a 2013. évi CCXL. törvény által hatáskörébe utalt
ügyeket.
A csoportvezető bíró és helyettese akadályoztatása esetén a Pécsi Törvényszék
elnöke által kijelölt két törvényszéki bíró intézi a büntetés-végrehajtási ügyeket.
5.5. Az automatizmustól történő eltérés esetei
A kiosztásra jogosult az ügy elintézésre másik tanácsot, bírót, bírósági titkárt,
bírósági ügyintézőt jelölhet ki, ha ezt az ügy tárgya, perjogi sajátosságai, az
egyenletes munkateher biztosítása, az ítélkezés időszerűsége indokolttá teszi.
Módosítható az ügykiosztás az ügy nagyobb munkaigényessége, terjedelme miatt. A
nagyobb munkaigényességű ügy meghatározása a fellebbezéssel érintett vádlottak
számára, az írásba foglalt ítélet és a nyomozati iratok terjedelmére tekintettel
történik. Az ilyen ügyeket a tanácsok között érkezési sorrendben, az arányos
munkateher biztosítása mellett kell kiosztani.
Az automatizmustól eltérés esetei közül elsőként az ügy tárgya miatti eltérést kell
kiemelni, a 8.B., 15.B., a 2.Bf., 3.Bf. és a 4. Bf. tanácsoknál feltüntetett ügyek
esetében.
Az ügy perjogi sajátosságaihoz képest az ügyet akkor kell másik bíróra, tanácsra
kiosztani, ha azt a bíró vagy a tanács tagjainak kizárása indokolja.
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Elsőfokú ügyek esetében az eljárás tárgyára vagy az eljárásban részt vevő
személyekre tekintettel az egyesítés szükségessége indokolhatja, hogy az utóbb
érkezett ügy is arra a bíróra kerüljön kiosztásra, akinél a korábban érkezett és
azonos terheltet tartalmazó ügy folyamatban van.
Az egyenletes munkateher biztosítása végett az automatizmustól el lehet térni, ha
azt az ügyhátralék feldolgozása indokolja. Ebben az esetben az ügyeket azok között
kell szétosztani, akiket az ügyhátralék feldolgozására kijelöltek.
További eltérést jelenthet az automatikus kiosztástól, ha egyik vagy másik tanács
létszáma tartósan három fő alá csökken.
Az ítélkezés időszerűségének biztosítása érdekében is el lehet térni az
automatizmustól, ha a peres vagy nemperes ügy az ítélkezési szünetben érkezik,
ekkor az ügykiosztás technikája változhat, és az ügyeletet ellátó bírák között kell az
ügyeket kiosztani.
A bíró tartós távolléte vagy szolgálati viszonyának megszűnése esetén az ügyeket
azok között kell kiosztani, akik annak elintézésre jogosultak.
5.6. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere
A büntető ügyszakban ítélkező törvényszéki elnökhelyettes és kollégiumvezető a
kiosztás szempontjából 0,20 %-os tanácsnak tekintendő, amiből következik, hogy a
vezetőnél figyelembe kell venni az éves tárgyalási kötelezettségét.
A 7.B. tanács elnöke, aki egyben a büntetés-végrehajtási csoportvezető bíró 0,70 %os elsőfokú tanácsnak felel meg, hasonlóképpen a 12.B. tanácshoz, amelynek
elnöke másodfokú ügyekben előadói tevékenységet is folytat.
A teljes kiosztású tanácsoknál a bíró vizsgálatát végző tanácselnöknek vagy bírónak
az évi tárgyalási kötelezettsége a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 103. § (3)
bekezdése szerint csökken, amit a kiosztásnál figyelembe kell venni.
5.7. Az ügykiosztásnál alkalmazott módszert és eljárási rendet az 5.1.-5.3. pontok
részletesen tartalmazzák.
5.8. Az átosztás rendje
Az ügyek átosztására csak kivételesen, a jogszabályban előírt feltételek fennállása
esetén kerülhet sor azzal, hogy ilyen esetben az ügy kiszignálása az ügyelosztási
rendben meghatározott általános szabályok szerint történik.
Az Alkotmánybíróság 21/2016. (XI.30) AB határozatából adódóan történhet meg
első, illetőleg másodfokú büntetőügyek átosztása.
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5.9. A helyettesítés rendje
Helyettesítésre kizárólag a fellebbviteli tanácsok tagjainak akadályoztatása esetén
kerülhet sor, az 1.3.4.4. pontban foglaltak figyelembe vételével.
A mellékletben a beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek, a kirendelt bírók által
intézett elsőfokú ügyek, a beosztott bírók által intézett fellebbviteli ügyek, valamint a
beosztott titkár és bírósági ügyintézők által intézett ügyek szerepelnek.
Pécs, 2016. december 13.
dr. Kovács Csaba
kollégiumvezető

2016.El.II.C.26.
A Pécsi Törvényszék Büntető Kollégiumának
ügyelosztási rendje 2017. január 1-től

10

1.sz. melléklet
A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. I.1. - 2017.XII.31.

Tanácsszám

Név

Intézett ügycsoport

7.B.

dr. Antal Gábor

A Be. 16. § (1)
bekezdésében felsorolt
ügyek

8.B.

dr. Schadt Krisztián

A vagyon elleni erőszakos
és a vagyon elleni, valamint
az egészséget
veszélyeztető, a
költségvetést károsító,
valamint a gazdálkodás
rendjét sértő
bűncselekmények

12.B.

dr. Kovács Attila

A Be. 16. § (1)
bekezdésében felsorolt
ügyek
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2. Melléklet
A kirendelt bíró által intézett elsőfokú ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017.I.1. - 2017.XII.31.

Tanácsszám

Név

Kirendelés a
törvényszékhez
Honnan

15.B.

Dr. Darvasi Szilvia

Szigetvári
Járásbíróság

Intézett ügycsoport

Időtartam

2017.I.1től 2017.
XII.31-ig

A költségvetést
károsító és a
gazdálkodás rendjét
sértő, valamint az
egészséget
veszélyeztető
bűncselekmények.
A Be. 16. § (1)
bekezdésében
felsorolt ügyek

17.B.

Dr. Bohli Eszter

2017.II.1Pécsi
2018.I.31.
Járásbíróság
-ig

18.B.

Dr. Folbert Csaba

2017.II.1Pécsi
2018.I.31.
Járásbíróság
-ig

A Be. 16. § (1)
bekezdésében
felsorolt ügyek

19.B.

Dr. Kovács János

2017.II.1Pécsi
2018.I.31.
Járásbíróság
-ig

A Be. 16. § (1)
bekezdésében
felsorolt ügyek

20.B.

Dr. Hajdu István

2017.II.1Pécsi
2018.I.31.
Járásbíróság
-ig

A Be. 16. § (1)
bekezdésében
felsorolt ügyek

21.B.

2017.II.1Siklósi
Dr. Simon Krisztina
2018.I.31.
Járásbíróság
-ig

A Be. 16. § (1)
bekezdésében
felsorolt ügyek

22.B.

Dr. Eördögh Dávid

2017.II.1Siklósi
2018.I.31.
Járásbíróság
-ig

A Be. 16. § (1)
bekezdésében
felsorolt ügyek

Dr. Dobra Sándor

2017.II.1Komlói
2018.I.31.
Járásbíróság
-ig

A Be. 16. § (1)
bekezdésében
felsorolt ügyek

23.B.
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24.B.

Dr. Böröcz László

2017.II.1Komlói
2018.I.31.
Járásbíróság
-ig

A Be. 16. § (1)
bekezdésében
felsorolt ügyek
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3. Melléklet
A beosztott bírók által intézett fellebbviteli ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. I.1. - 2017.XII.31.
Kirendelés a törvényszékhez
Tanácsszám
Név
Honnan
Időtartam

2.Bf.

3.Bf.

4.Bf.

dr. Kiss László
tanácselnök
dr. Saághy Ferenc
tanácselnök
dr. Németh Adrienn
bíró
dr. Góg Gabriella
bíró
dr. Schadt Krisztián
bíró
dr. Antal Gábor
bíró
dr. Kovács Attila
bíró
dr. Darvasi Szilvia
bíró
dr. Szalai Katalin
tanácselnök
dr. Wirth Béla
tanácselnök
dr. Oltai Judit
bíró
dr. Mezey Szilárd
bíró
dr. Darvasi Szilvia
bíró

dr. Kovács Csaba
tanácselnök
dr. Kovács Attila
bíró
dr. Saághy Ferenc
bíró

Intézett ügycsoport

Az egészséget
veszélyeztető, vagyon
elleni erőszakos, vagyon
elleni, a nemi élet
szabadsága és a nemi
erkölcsi elleni
bűncselekmények,
továbbá a fellebbezett
szabálysértési ügyek
Szigetvári Járásbíróság
2017.I.1.-XII.31

Szigetvári Járásbíróság
2017.I.1.-XII.31.

A költségvetést károsító,
a gazdálkodás rendjét
sértő, valamint a vagyon
elleni erőszakos és
vagyon elleni, az élet és
testi épség, az egészség
elleni bűncselekmények;
a magánvádas és
pótmagánvádas ügyek.
A közlekedési
bűncselekmények, a
foglalkozás körében
elkövetett veszélyeztetés,
valamint a
segítségnyújtás
elmulasztása, továbbá a
vagyon elleni erőszakos
és a vagyon elleni
bűncselekmények.
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4. Melléklet
A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017.I.1. - 2017.XII.31.
Tanácsszám (ha van)

Név

Intézett ügycsoport

16.Bv.

dr. Horváth Attila

büntetés-végrehajtási
ügyek

dr. Dülk Tamara

első- és másodfokú
nemperes ügyek intézése,
határozattervezetek
készítése

Oleticsné dr. Szirmai Mónika

kurrenciális ügyintézés

Tóth Edit

jegyzőkönyvvezetői és a
kollégiumvezető mellett
igazgatási feladatok
ellátása, anonimizálás

Bencze Adél

jegyzőkönyvvezetői
feladatok ellátása,
anonimizálás

A Pécsi Törvényszék Büntető Kollégiuma az ügyelosztási rend mellékleteit a
2017. január 30-án megtartott kollégiumi ülésen módosította.

