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Ar ügyelr elosztására jogosult bírósági vez*tő és ar ügyelr kiasztásárrak * r*ndje,

Az tigyelosrtási renrl kialakitása a bíróságok szervezetéről Ss igazgatásáról szriló 201i. évi

CLXI. törvény (I3sei,) 10. § (i) és (3) bekezddse, yalamint az Orsuágcs Bírósági Hivatal

elrriikének a bíróságck igazgatásáról rendellcező szabáIyaatról szóló ől7a|5. (Xt, 3ü.} OBH

uiasítása (tor,ábbiakbarr: OBH utasítás} 1l5. § (1) bekezddsében ift, a teljessóg, az

abszkaktság, az áilandóság és dl,errkéntiség, a munkatelre.r kiegyeniitésdr:ek, az alkalmaxandó

srabá}l,ak azonosságának és az ügyelosztasi tecluikalt variálhatóságának elr,ére {igyeleitrmel

töftént.

Az tigy*k kicrsztását a bírirság elnöke, akarlályoztatása esetéri a Törvényszék E}nóke áital

kijeiölt lríró, ax üBH utasítás ] 16. § {li bekezdés f}, g), k) éx l) pontjai alapjárr, több

ügyelcsztási módszer, így a bírák ügyszakonkénti, ügycsopodonhéníi, ügy tárgya szerjnti

szakasodása, az ügyelt sírlyozása ós az arányos munkatel:er*msgcsztás íigyelembe l.itelével

vúgzi.

Az ügyeicsztási rendtő} vgló eltérésre a birósági iigyvitel szabályairól szóló 14/2002. §m.1.)
IM rendelet {Büsz.) 33. §-a a}*pján. lcizár,*s, a tríró szolgálati viszonyának megszürré§e. a

tartós tál.oiléte" az ügy jellegére !s figyel*mnrel távollóts, az ep.enletes murrkateher

birtosítása, az ügl.hátraldk feldolgozása esetdn, továbbá az együttcs elbírálás érdekób*n akkor

kerülhet sct, ha az egyesítendő üp,ei< elintézésóre msdetileg nsm ugyánazt a taná§§ot (i:íróQ

je}§lték ki.

Az ügyeloszlási r*ndtöl az OBH utasítás 119. §-a értelmében kizár,ólag az e§árasí

törvénl,ekberr szabályozgtt esetgkben vag.v a bíróság rnűköddsdt érintő tbrrtos okból lghet

eltérni. Eltérésre adhat okot kül$n§serr. }ra ar ügy soronkívüliséggel érintett, továbbá kiemelt

jelerrtöségű, §a§I munkaigényességú ügy yagy a törvénykezési sziinet {artama alatti

ügyintézéssel vagy tnunkaszüneti napckla tervezett készenléttel va§} ügyelettel órintett,

Az üBH utasítás 115. § (1} bekeudés d} porrtja szerinti, a leíosztásnak a bírák és lrirósági

titkárok nrunkaterlrÉre gyakor:olt hatásának l,izsgálala, az 0Bl{ utasítás 120" §-án alapuló

ellenőrzéssel egyiitt történik.



A tárgyaló tanácsolVbírák:

nünrBrő ücysznr

POLGARI UGYSZAK

A tanács száma,. 1.B. tanács

A tanács összetétele l abkő neve: Dr. Makkai Zso|t

Helyettes: Ujvárosiné dr. Koziák Ildikó

Tárgyalási napok: hétfb, szerda

Társvalóterem: 7900 Szieetvár, Kossuthtér 15. fszt. 1

Az ügyek elosztására jogosult
bírósási vezető: Dr.Hánzli János
Ugycsoportok: valamennyi büntető peres és peren kívüli ügy, soron

kívtili ügy, szabálysértési ügy, anonsmizálás,
távoltartással kapcsolato s ügy

I(iielölések: fiatalkoruak üeyeiben eliáró bíró

A tanács széma: 2.B. tanács

A tanács összetétele l abkő neve: Ujvárosiné dr. Kozák Itdikó

Helyettes: Dr. Makkai Zsolt

Tárgyalási napok: kedd, csütörtök

Társvalóterem: 7900 Szieetvár. Kossuth tér 15. fszt. 7

Az ügyek elosztására jogosult
bírósási vezető: Dr.Hánzli János
Ugycsoportok: valamennyi büntető peres és peren kívüli ügy, soron

kívüli ügy, szabálysértési ügy, anoninllzálás,
távoltartással kapcsolato s ügy

Kiielölések: fiatalkoruak üsyeiben eliáró bíró

A tanács száma,. 3.P. tanács

A tanács összetétele l abkő neve: Dr.Lotz Zsuzsanna

Helyettes: Dr. Rózsa Erika

Tárgyalási napok: kedd, csütörtök

Tárgyalóterem: 7900 Szigetvár, Jőzsef A. u. 14. fszt.2.



Az ügyek elosztására jogosult
bírósási vezető: Dr. Hárrzli János
Ugycsoportok: valamennyi polgári és gazdasáei peres valamint peren

kívüli ügy, soron kívüli ügy, végrehajtási eljárással
kaocsolatos üsv. anonimizálás

Kiielölések:

A tanács száma: 8.P. tanács

A tanács összetétele l abtrő neve: Dr. Hánz|i János

Helyettes: Dr. Lotz Zsuzsulna

Tárgyalási napok: szerda, péntek

Társvalóterem: 7900 Szieetvár, Jőzsef A. u. 14. fszt. 5.

Az ügyek elosztására jogosult
bírósási vezető: Dr,Hánzli János
Ugycsoportok: valamennyi polgári és gazdasáei peres valamint peren

kívüli ügy, soron kívtili ügy, végrehajtási eljárással
kapcsolato s ügy, anonjmtzáIás

kiielölések:

A tanács száma: 12.P. tanács

A tanács összetétele / a bíró neve: Dr. Rózsa Erika

Helyettes: Dr. Hánzlt János

TárgyaIási napok: kedd, csütörtök

Társvalóterem: 7900 Szisetvár. József A. u. 14. fszt. 5.

Az ügyek elosztására jogosult
bírósási vezető: Dr. Hánztl, János
Ugycsoportok: valamennyi polgári és gazdasági peres valamint peren

kívtili ügy, soron kímili ügy, végrehajtási eljárással
kaocsolato s üsv. anonimlzáIás

I(iielölések:

tr(irendelések:

Az I.B. tanács és a 12. P. tanács elnöke kirendelés alaplán, teljes ügykiosztással 1átnak el bírói
feladatokat.
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Egyesbíró hatáskörben eli áró kii elölt bírósáei titkárok:

Egyesbírói hatáskörbe tartoző szabáIysertési ügyekben Telegdlmé dr. Kakuk Orsolya jogosult
eljárni.

pszichiátriai beteeek bírósáei felülvizseálata:

Telegdyné dr. Kakuk Orsolya és dr. Decsi Ágnes Eszter bírósági titkárok, valamint valamennyi
büntető és polgári tanács jogosult eljárni.

Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalrnazható távoltartással kapcsolatos ügyek
intézése:

Valamennyi büntető és polgári tanács jogosult eljárni.

Dr.HáruliJános, a 8. P. tanács elnöke, a fentiek szerint.


