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2016. JANUÁR 1-TŐL

Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető
 és az ügyek kijelölésének rendje

A büntető ügyek kiosztását a Pécsi Törvényszéken a törvényszék elnöke által átruházott jogkörben a
kollégiumvezető végzi, a törvényszékre beosztott bírák és a másodfokú tanácsok ügycsoportonkénti
szakosodására  és  a  bírák  közötti  arányos  munkateher  követelményére  figyelemmel,  valamint  az
ügyérkezés statisztikai adataira tekintettel. Az ügy előadóját a fellebbezési tanács elnöke jelöli ki. 
A büntető kollégiumvezető akadályoztatása esetén, az ügyek kiosztását Dr. Kiss László törvényszéki
tanácselnök végzi.

Kivételesen indokolt esetben a kiosztást végző bírósági vezető az ügyet másik bíróra, vagy a tanács
másik tagjára szignálhatja ki.

A következő évre vonatkozó ügyelosztási rend kialakítása érdekében, a kollégiumvezető intézkedik a
Büntető Kollégium véleményének beszerzése iránt,  azért,  hogy az ügyelosztási  terv november  15.
napjáig elkészüljön.
Az ügyelosztási rend megváltoztatására, módosítására szolgálati érdekből vagy a bíróság működését
érintő fontos okból kerülhet sor.

Az  eljárási  törvényekben  szabályozott  esetekben  (soron  kívüli  eljárások,  kiemelt  jelentőségű
büntetőügy) az ügyelosztási rendtől való eltérésre kerülhet sor. Az ügyelosztási rendtől való eltérés
elsősorban kizárási ok bejelentése, elfogultság, a bíró halála, vagy a bíró 3 hónapot meghaladó tartós
távolléte, továbbá az esetlegesen előforduló aránytalan munkateher megszüntetése miatt  lehetséges,
valamint  sor kerülhet igazgatási úton, a bíróság működését érintő fontos okból a 14/2002. (VIII. 1.)
IM rendelet (Büsz.) 32. §-a alapján. 
Az  ügyelosztási  rendtől  való  eltérés  során  az  Országos  Bírósági  Hivatal  Elnökének  6/2015.  sz.
utasítása 119.§ -ban foglaltak szerint kell eljárni.

A tárgyaló tanácsok/bírák
Első fok

A tanács száma: 7. B.
A tanács összetétele/a bíró neve Dr. Antal Gábor
Helyettes: Dr. Kovács Attila
Tárgyalási napok: hétfő
Tárgyalóterem: mfsz. 2., fsz. II. 
Az ügyek elosztására jogosult 
bírósági vezető:

Dr. Kovács Csaba büntető kollégiumvezető

Ügycsoportok:
A törvényszék hatáskörébe tartozó valamennyi elsőfokú 
ügy.
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A tanács száma: 8. B.
A tanács összetétele/a bíró neve Dr. Schadt Krisztián
Helyettes: Dr. Oltai Judit Zsófia
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: fsz. II., mfsz. 2., 
Az ügyek elosztására jogosult 
bírósági vezető:

Dr. Kovács Csaba büntető kollégiumvezető

Ügycsoportok:
vagyon elleni erőszakos, és vagyon elleni, valamint 
egészséget veszélyeztető, a költségvetést károsító és a 
gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények 

A tanács száma: 12. B.
A tanács összetétele/a bíró neve Dr. Kovács Attila
Helyettes: Dr. Antal Gábor
Tárgyalási napok: szerda (tartalék nap: péntek)
Tárgyalóterem: mfsz.2., fsz. II.
Az ügyek elosztására jogosult 
bírósági vezető:

Dr. Kovács Csaba büntető kollégiumvezető

Ügycsoportok:
A törvényszék hatáskörébe tartozó valamennyi elsőfokú 
ügy.

A tanács száma: 15. B.
A tanács összetétele/a bíró neve Dr. Darvasi Szilvia
Helyettes: Dr. Schadt Krisztián
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem: mfsz.2., fsz. II.
Az ügyek elosztására jogosult 
bírósági vezető:

Dr. Kovács Csaba büntető kollégiumvezető

Ügycsoportok:
költségvetést károsító és a gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmények 

A kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró tanácsok: Dr. Antal Gábor (7. B.), Dr. Kovács Attila (12. B.),
Dr. Schadt Krisztián (8.B.) által vezetett tanács.
2016. január 1-től 2016. december 31-ig kirendeléssel törvényszéki elsőfokú ügyekben Dr. Darvasi
Szilvia szigetvári járásbírósági bíró is eljár.

A tárgyaló tanácsok/bírák
Másodfok

A tanács száma: 2. Bf.

A tanács összetétele/a 
bíró neve

Dr. Kiss László – a tanács elnöke
Dr. Saághy Ferenc tanácselnök peren kívüli ügyek  intézésében
Dr. Németh Adrienn előadó és Dr. Góg Gabriella előadó

Helyettes:
Dr. Szalai Katalin – a tanács elnöke
Dr. Mezey Szilárd– előadó, Dr. Oltai Judit Zsófia – előadó, 
esetenként Dr. Schadt Krisztián 

Tárgyalási napok: csütörtök
Tárgyalóterem: mfsz. 1.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági vezető:

Dr. Kovács Csaba büntető kollégiumvezető

Ügycsoportok:
Egészséget veszélyeztető, vagyon elleni erőszakos, vagyon elleni, a 
nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények, és a 
fellebbezett szabálysértési ügyek.
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A tanács száma: 3. Bf. 

A tanács összetétele/a bíró neve

Dr. Szalai Katalin – a tanács elnöke
Dr. Wirth Béla - a tanács elnöke
Dr.Mezey Szilárd– előadó, Dr. Oltai Judit – előadó, 
esetenként Dr. Schadt Krisztián 

Helyettes:
Dr. Kiss László – a tanács elnöke
Dr. Németh Adrienn- előadó, Dr. Góg Gabriella- előadó 

Tárgyalási napok: kedd
Tárgyalóterem: mfsz. 1.
Az ügyek elosztására jogosult 
bírósági vezető:

Dr. Kovács Csaba büntető kollégiumvezető

Ügycsoportok:
A költségvetést károsító, a gazdálkodás rendjét sértő, 
valamint vagyon elleni erőszakos és vagyon elleni 
bűncselekmények, és a magánvádas, pótmagánvádas ügyek

A tanács száma:
4. Bf.

A tanács összetétele/a bíró neve Dr. Kovács Csaba – a tanács elnöke
Dr. Kovács Attila - előadó  - Dr. Saághy Ferenc - szavazó

Helyettes: Dr. Kiss László – a tanács elnöke
Dr. Németh Adrienn – előadó, Dr. Góg Gabriella – előadó 

Tárgyalási napok:
péntek

Tárgyalóterem:
mfsz. 1.

Az ügyek elosztására jogosult 
bírósági vezető: Dr. Kovács Csaba büntető kollégiumvezető

Ügycsoportok:

közlekedési bűncselekmények, és a foglalkozás körében 
elkövetett veszélyeztetés, valamint a segítségnyújtás 
elmulasztása, és vagyon elleni erőszakos és vagyon elleni 
bűncselekmények 

A büntetés-végrehajtási ügyek intézése: Dr. Antal Gábor a büntetés-végrehajtási csoport vezetője
végzi, helyettese Dr. Saághy Ferenc.
A csoportvezető  bíró  és  helyettesének  távolléte  vagy egyidejű  akadályoztatása  esetén  a  büntetés-
végrehajtási ügyeket Dr. Oltai Judit és, vagy Dr. Kovács Csaba intézi.
A Bv.  Törvény 50.§ (3)  bekezdése szerint,  a  törvényszék  elnöke által  kijelölt  bírósági  titkár:  Dr.
Horváth Attila.

A törvényszéki fellebbezett büntetés-végrehajtási ügyeket másodfokon a 2. Bf. és a 3. Bf. tanács (Dr.
Kiss László, Dr. Szalai Katalin és Dr. Wirth Béla tanácsa) intézi.

A  másodfokú ügyeket teljes  kiosztással  tárgyaló  2.  Bf.  és  3  Bf.  tanács  az  ügyelosztási  rendben
feltüntetett ügycsoportban, heti rendszerességgel, heti kettő tárgyalási napon ítélkezik.

A másodfokú ügyeket  tárgyaló tanácsokba beosztott  bírák szintén heti  rendszerességgel,  heti  kettő
tárgyalási napon ítélkeznek.

Annak érdekében, hogy a soron kívüli ügyekben valamennyi  eljárási cselekményt haladéktalanul el
lehessen végezni, a bíró (tanács elnöke) köteles a havi tárgyalási kötelezettségén túlmenő tárgyalási
napokat kitűzni, amelyek számával, valamelyik következő havi kötelező tárgyalási napjainak a száma
csökkenhet, amennyiben ezen tárgyalási határnap megfelelően kihasznált.
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Tárgyalási napon való eljárásnak minősül, ha a bíró (bírósági vezető) tárgyaláson, nyilvános ülésen
vagy tanácsülésen peres illetve nem peres ügyekben is eljár.

Tanácsülések intézési rendje: 

2.Bf. tanács elnököl: Dr. Kiss László, előad: Dr. Németh Adrienn és 
Dr. Góg Gabriella

elnököl: Dr.Saághy Ferenc, előad: Dr. Antal Gábor.
3.Bf. tanács elnököl: Dr. Szalai Katalin, Dr. Wirth Béla; előad: Dr. Oltai Judit Zsófia és Dr. Mezey
Szilárd.
4.Bf. tanács elnököl: Dr. Kovács Csaba, előad: Dr. Kovács Attila.

A külföldi ítélet érvényének elismerése miatt indult ügyeket Dr. Antal Gábor (7.B.), Dr. Kovács Attila
(12.B.) és Dr. Schadt Krisztián (8.B.) mellett Dr. Németh Adrienn (5.B.), Dr. Góg Gabriella (9.B.), Dr.
Oltai Judit Zsófia (10.B.) és Dr. Mezey Szilárd (11.B.) intézik.

A fellebbezett szabálysértési ügyek intézését a 2.Bf. tanács látja el.

A Bpkf., a Bpi., Bny., Bnyf. és Bkk. jelű ügyek intézését elsősorban dr.Saághy Ferenc tanácselnök
végzi a 2.Bf., 3.Bf. és 4.Bf. tanács tagjai mellett.

A büntető ügyszakba beosztott négy bírósági ügyintéző – Oleticsné dr. Szirmai Mónika, Tóth Edit,
Bencze Adél és Borsfai-Tóth Edit – a tárgyalásokon, másodfokú tárgyalásokon és nyilvános üléseken
jegyzőkönyvvezetői  feladatokat  lát  el,  részt  vesz  a  kurrenciális  ügyintézésben  és  az  igazgatási
feladatok ellátásában.

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK 
POLGÁRI-GAZDASÁGI-KÖZIGAZGATÁSI-MUNKAÜGYI KOLLÉGIUMÁNAK

Ü G Y E L O S Z T Á S I  R E N D J E

2016. JANUÁR 1-TŐL

Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető
 és az ügyek kijelölésének rendje

 

Az  ügyek  kiosztását  a  Pécsi  Törvényszéken  a  törvényszék  elnöke  által  átruházott  jogkörben  a
kollégiumvezető,  a  civil  szervezetek  vonatkozásában  a  kollégiumvezető-helyettes  végzi  a
törvényszékre beosztott bírák és a másodfokú tanácsok ügycsoportonkénti szakosodására és a bírák
közötti arányos munkateher követelményére figyelemmel, valamint az ügyérkezés statisztikai adataira
tekintettel. Az ügy előadóját a fellebbezési tanács elnöke jelöli ki. 

Kivételesen indokolt esetben a kiosztást végző bírósági vezető az ügyet másik bíróra vagy a tanács
másik tagjára szignálhatja ki. 

A  Pécsi  Törvényszéken  a  Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi  Kollégium  összevont
működése  folytán  az  ügykiosztást  végző  bírósági  vezető,  ha  a  polgári  ügy  elbírálása  különleges
gazdasági jogi ismereteket igényel, kivételesen a vezető, elrendelheti az ügy gazdasági ügyként történő
lajstromozását.

Az ügyelosztási rend megváltoztatására (módosítására) szolgálati érdekből vagy a bíróság működését
érintő fontos okból kerülhet sor. 
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Az eljárási törvényekben szabályozott esetekben (soron kívüli eljárások, kiemelt jelentőségű ügy) az
ügyelosztási  rendtől  való  eltérésre  kerülhet  sor.  Az  ügyelosztási  rendtől  való  eltérés  elsősorban
kizárási ok bejelentése, elfogultság, a bíró halála, vagy a bíró 30 napot meghaladó tartós távolléte,
továbbá az esetlegesen előforduló aránytalan munkateher megszüntetése miatt lehetséges, továbbá sor
kerülhet rá igazgatási úton a bíróság működését érintő fontos okból a 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet
(Büsz.) 32. §-a alapján. 

A tárgyaló tanácsok/bírák
 

Első fok

A tanács száma: 11.P. és G.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Gelencsér Zoltán
Helyettes: Májerné dr. Bükkösdi Diana és dr. Bartal            

Mónika heti váltásban
Tárgyalási napok: hétfő, szerda
Tárgyalóterem: 1. em. 7.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: polgári kollégiumvezető
Ügycsoportok: -szerzői és szomszédos jogi, továbbá iparjogvédelmi

per                              
-személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per
-sajtó-helyreigazítási per
-tisztességtelen  szerződési  feltételek
érvénytelensége tárgyában indított per
-közhatalom  gyakorlásával  okozott  károk          
megtérítése iránti per            
-orvosi  megbízási  szerződésből  eredő                    
kártérítési per
-szerződésen kívül  okozott  károk megtérítése iráni
per
-szerződésből eredő jogvita 
-a  képmáshoz  és  a  hangfelvételhez  való  jog
érvényesítése iránt indított per (Pp.XXI/A. fejezet)
-házassági (élettársi) vagyonjogi per
-a  törvényszék  által  nyilvántartásba  vett,             
cégnek nem minősülő szervezetekkel                       
kapcsolatos per (Pp. 23. § (1) bekezdés f) pont)
-kiemelt jelentőségű per
-a Pp. 2. § (3) bekezdésében meghatározott  per
-azok  a  perek,  amelyeket  a  törvény  a            
törvényszék hatáskörébe utal

 

A tanács száma: 14.P. és G.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Hortobágyi Éva
Helyettes: dr. Szabó Eszter és dr. Szabó Dénes heti              

váltásban
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: mafsz 4.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: polgári kollégiumvezető
Ügycsoportok: -nemzetközi  árufuvarozással,  szállítmányozási

szerződéssel kapcsolatos per
-értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos
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per
-tisztességtelen  szerződési  feltételek
érvénytelensége tárgyában indított per
-szerződésből eredő jogvita
-házassági (élettársi) vagyonjogi per 
-céggel kapcsolatos per
-közhatalom  gyakorlásával  okozott  károk          
megtérítése iránti per            
-orvosi  megbízási  szerződésből  eredő                    
kártérítési per
-szerződésen kívül okozott károk megtérítése iráni
perek
-a  törvényszék  által  nyilvántartásba  vett,  cégnek
nem minősülő szervezetekkel kapcsolatos per (Pp.
23. § (1) bekezdés f) pont)
- tulajdonjogi és öröklési jogvita
-szerzői  és  szomszédos,  valamint  iparjogvédelmi
per
-az  a  megállapításra  irányuló  (Pp.123.  §)  per,
amely  esetében  a  per  tárgyának  értéke  -  ha  a
marasztalás  kérhető  lenne  -  meghaladná  az  a)
pontban meghatározott értéket
-az  egészségügyi  szolgáltatókkal  kötött
finanszírozási szerződésből eredő per
-felszámolási  eljárással,  csődeljárással  összefüggő
jogvita
-kiemelt jelentőségű per
-a Pp. 2. § (3) bekezdésében meghatározott  per
-azok  a  perek,  amelyeket  a  törvény  a            
törvényszék hatáskörébe utal

 

A tanács száma: 15. P. és G.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Szabó Dénes
Helyettes: dr. Hortobágyi Éva
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: 1. em. 5.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: polgári kollégiumvezető
Ügycsoportok: -szerzői  és  szomszédos,  valamint  iparjogvédelmi

per
-sajtó-helyreigazítási per
-személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per 
-tisztességtelen  szerződési  feltételek
érvénytelensége tárgyában indított per
-szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti
per
-szerződésből eredő jogvita
-a  képmáshoz  és  a  hangfelvételhez  való  jog
érvényesítése iránt indított per (Pp.XXI/A. fejezet)
-orvosi megbízási szerződésből eredő kártérítési per
-közhatalom  gyakorlásával  okozott  károk
megtérítése iránti per 
- tulajdonjogi és öröklési jogvita
-házassági (élettársi) vagyonjogi per
-a  törvényszék  által  nyilvántartásba  vett,  cégnek
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nem minősülő szervezetekkel kapcsolatos per (Pp.
23. § (1) bekezdés f) pont) 
-az  egészségügyi  szolgáltatókkal  kötött
finanszírozási szerződésből eredő per
-az a megállapításra irányuló (Pp.123. §) per, amely
esetében a per tárgyának értéke - ha a marasztalás
kérhető  lenne  -  meghaladná  az  a)  pontban
meghatározott értéket
-kiemelt jelentőségű per
-a Pp. 2. § (3) bekezdésében meghatározott  per
-azok  a  perek,  amelyeket  a  törvény  a            
törvényszék hatáskörébe utal

 

A tanács száma: 18.P.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Szabó Eszter
Helyettes: dr. Hortobágyi Éva
Tárgyalási napok: szerda
Tárgyalóterem: I. em. 8.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos

per
-tisztességtelen  szerződési  feltételek
érvénytelensége tárgyában indított per
-szerződésből eredő jogvita
-szerződésen kívül okozott károk megtérítése iráni
per
-céggel kapcsolatos per
-tisztességtelen  szerződési  feltételek
érvénytelensége tárgyában indított per
-a  törvényszék  által  nyilvántartásba  vett,  cégnek
nem minősülő szervezetekkel kapcsolatos per (Pp.
23. § (1) bekezdés f) pont)
-az  egészségügyi  szolgáltatókkal  kötött
finanszírozási szerződésből eredő per
-felszámolási  eljárással,  csődeljárással  összefüggő
jogvita
-azok  a  perek,  amelyeket  a  törvény  a            
törvényszék hatáskörébe utal

 

A tanács száma: 20.P.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Barth Andrea
Helyettes: dr. Hosszú Hedvig
Tárgyalási napok: csütörtök
Tárgyalóterem: I. em. 7.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -tisztességtelen  szerződési  feltételek

érvénytelensége tárgyában indított per
-közhatalom  gyakorlásával  okozott  károk          
megtérítése iránti per           
-szerződésen kívül okozott károk megtérítése iráni
per
-szerződésből eredő jogvita
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-tulajdonjogi és öröklési jogvita
-házassági (élettársi) vagyonjogi per
-azok  a  perek,  amelyeket  a  törvény  a            
törvényszék hatáskörébe utal

 

A tanács száma: 26.P.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Hosszú Hedvig
Helyettes: dr. Barth Andrea
Tárgyalási napok: csütörtök
Tárgyalóterem: I. em. 7.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti

per
-szerződésből eredő jogvita
-tisztességtelen  szerződési  feltételek
érvénytelensége tárgyában indított per
-felszámolási  eljárással,  csődeljárással  összefüggő
jogvita
-azok  a  perek,  amelyeket  a  törvény  a            
törvényszék hatáskörébe utal

 

A tanács száma: 31.P.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Velényiné dr. Köcse Judit
Helyettes: dr. Kiss Lászlóné és dr. Stelzámer Ottó heti 

váltásban
Tárgyalási napok: péntek
Tárgyalóterem: I. em. 9.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per 

-tisztességtelen  szerződési  feltételek
érvénytelensége tárgyában indított per
-közhatalom  gyakorlásával  okozott  károk          
megtérítése iránti per              
-szerződésen kívül okozott károk megtérítése iráni
per
-szerződésből eredő jogvita 
-házassági (élettársi) vagyonjogi per
-szerzői  és  szomszédos  jogi,  továbbá
iparjogvédelmi per      
-azok a perek, amelyeket a törvény a törvényszék
hatáskörébe utal

A tanács száma: 32.P.
A tanács összetétele/a bíró neve: Májerné dr. Bükkösdi Diana
Helyettes: dr. Bartal Mónika
Tárgyalási napok: csütörtök
Tárgyalóterem: I. em. 7.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti

per



9

-szerződésből eredő jogvita
-személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per
-tisztességtelen  szerződési  feltételek
érvénytelensége tárgyában indított per
-a Pp. 2. § (3) bekezdésében meghatározott  per
-azok a perek, amelyeket a törvény a törvényszék
hatáskörébe utal

 

A tanács száma: 33.P.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Stelzámer Ottó
Helyettes: dr. Kiss Lászlóné
Tárgyalási napok: kedd
Tárgyalóterem: I. em. 9.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -tisztességtelen  szerződési  feltételek

érvénytelensége tárgyában indított per
-szerződésből eredő jogvita
-közhatalom  gyakorlásával  okozott  károk          
megtérítése iránti per   
-szerződésen kívül okozott károk megtérítése iráni
per
-azok a perek, amelyeket a törvény a törvényszék
hatáskörébe utal

 

A tanács száma: 34.P.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Kiss Lászlóné
Helyettes: dr. Velényiné dr. Köcse Judit
Tárgyalási napok: kedd, szerda
Tárgyalóterem: I. em. 9.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos per

-tisztességtelen  szerződési  feltételek
érvénytelensége tárgyában indított per
-közhatalom  gyakorlásával  okozott  károk          
megtérítése iránti per              
-szerződésen kívül okozott károk megtérítése iráni
per
-szerződésből eredő jogvita 
-házassági (élettársi) vagyonjogi per
-szerződésből eredő jogvita 
-azok a perek, amelyeket a törvény a törvényszék 
hatáskörébe utal

 

A tanács száma: 35.P.
A kirendelt bíró neve: dr. Bartal Mónika
Helyettes: Májerné dr. Bükkösdi Diana
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: I. em. 6.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -  tisztességtelen  szerződési  feltételek
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érvénytelensége tárgyában indított per
 

Másodfok

A tanács száma: 1.Pf.,Gf.,Mf. és Kf.
A tanács összetétele/a bíró neve: Elnök: dr. Tolnai Ildikó

            Májerné dr. Bükkösdi Diana
            dr. Kovács János
 
Tagok: dr. Barth Andrea
             dr. Rendeki Ágnes
             dr. Hosszú Hedvig
             dr. Csullag József (kirendeléssel)

Helyettes: Elnök: dr. Kovács Zsolt
 
Tagok: dr. Kiss Lászlóné 
             dr. Velényiné dr. Köcse Judit 
             dr. Stelzámer Ottó

Tárgyalási napok: csütörtök
Tárgyalóterem: 1. em. 9.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: polgári kollégiumvezető
Ügycsoportok: Másodfokú peres ügyek:

-munkaügyi és közigazgatási per
-tulajdoni és birtok jogviták
-öröklési jogviszonyból származó per 
-szerződéssel kapcsolatos jogvita
-szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti
per
-végrehajtás  megszüntetése  és  korlátozása  iránti
ügy
Másodfokú nemperes ügyek: 
-bíróság kijelölésével kapcsolatos ügy
-hagyatéki ügy
-közigazgatási ügyben előterjesztett fellebbezés
-munkaügyi nemperes ügy elbírálása 
-végrehajtással kapcsolatos ügy
-egyéb peren kívüli ügyek

 

A tanács száma: 2.Pf.,Gf.
A tanács összetétele/a bíró neve: Elnök: dr. Kovács Zsolt

            dr. Zámbó Ágnes 
            dr. Stelzámer Ottó
            dr. Kiss Lászlóné
Tagok: 
             dr. Velényiné dr. Köcse Judit
             dr. Gelencsér Zoltán

Helyettes: Elnök:  dr. Kovács János
 
Tagok: dr. Barth Andrea
             dr. Hosszú Hedvig

Tárgyalási napok: szerda
Tárgyalóterem: 1. em. 9.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: polgári kollégiumvezető
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Ügycsoportok: Másodfokú peres ügyek:
-házassági per
-házassági (élettársi) vagyonjogi per
-státuszper
-szülői  felügyeleti  jog  gyakorlásával  kapcsolatos
per
-tartásdíjjal kapcsolatos per
-szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti
per
-szerződéssel kapcsolatos jogvita
-gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos per
Másodfokú nemperes ügyek:
-a  pszichiátriai  gyógykezeltek  ügyében  nemperes
eljárásban  hozott  végzések  elleni  fellebbezés
elbírálása
-egyéb peren kívüli ügyek

Cég- és felszámolási nemperes ügyekben eljáró bírák

A tanács száma: 4.Cg.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Zámbó Ágnes
Helyettes: Maleticsné dr. Pados Eszter
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -cégbejegyzési ügy 

-változásbejegyzési ügy
-cégtörvényességi ügy 
-kényszertörlési ügy
-végelszámolási kifogás
-jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog
vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy

 

A tanács száma: 7.Cg.
A tanács összetétele/a bíró neve: Maleticsné dr. Pados Eszter
Helyettes: dr. Zámbó Ágnes
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -cégbejegyzési ügy 

-változásbejegyzési ügy
-cégtörvényességi ügy 
-kényszertörlési ügy
-végelszámolási kifogás
-jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog
vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy

 

A tanács száma: 16.Cg.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Kovács Judit Csilla
Helyettes: dr. Csizek Zoltán
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -cégbejegyzési ügy 

-változásbejegyzési ügy
-cégtörvényességi ügy 
-kényszertörlési ügy
-végelszámolási kifogás
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-jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog
vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy

 

A tanács száma: 17.Cg.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Csizek Zoltán
Helyettes: dr. Kovács Judit Csilla
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -cégbejegyzési ügy 

-változásbejegyzési ügy
-cégtörvényességi ügy 
-kényszertörlési ügy
-végelszámolási kifogás
-jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog
vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy

 

A tanács száma: 5.Fpk.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Horváth Márta
Helyettes: dr. Szabó Hajnalka 
Tárgyalási nap(ok): péntek
Tárgyalóterem: 1. em 5.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: polgári kollégiumvezető
Ügycsoportok: -felszámolási nemperes ügy

-felszámolási  nemperes  ügyben  vitatott  hitelezői
igény és kifogás
-csődeljárási nemperes ügy
-csődeljárási  nemperes  ügyben  vitatott  hitelezői
igény és kifogás
-helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról
szóló 1996. évi XXV. törvény alapján indult ügy 
-helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról
szóló  1996.  évi  XXV.  törvény  alapján  indult
ügyben kifogás           
-vagyonrendezési nemperes ügy
-vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás
-felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt
gazdálkodó  szervezet  javára  bejegyzett  jog  vagy
tény törlésével összefüggő nemperes ügy 
-gazdasági peres ügy

 

A tanács száma: 6.Fpk.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Zámbó Ágnes
Helyettes: Maleticsné dr. Pados Eszter
Tárgyalási napok: szükség szerint
Tárgyalóterem: 1. em. 5.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: polgári kollégiumvezető
Ügycsoportok: -felszámolási nemperes ügy
 

A tanács száma: 7.Fpk.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Szabó Hajnalka
Helyettes: dr. Horváth Márta 



13

Tárgyalási nap(ok): szerda
Tárgyalóterem: 1. em. 10.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: polgári kollégiumvezető
Ügycsoportok: -felszámolási nemperes ügy

-felszámolási  nemperes  ügyben  vitatott  hitelezői
igény és kifogás
-csődeljárási nemperes ügy
-csődeljárási  nemperes  ügyben  vitatott  hitelezői
igény és kifogás
-helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról
szóló 1996. évi XXV. törvény alapján indult ügy 
-helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról
szóló  1996.  évi  XXV.  törvény  alapján  indult
ügyben kifogás           
-vagyonrendezési nemperes ügy
-vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás
-felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt
gazdálkodó  szervezet  javára  bejegyzett  jog  vagy
tény törlésével összefüggő nemperes ügy 
-gazdasági peres ügy

 

A tanács száma: 11.Fpk.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Csizek Zoltán
Helyettes: dr. Kovács Judit Csilla
Tárgyalási napok: szükség szerint
Tárgyalóterem: 1. em. 5.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: polgári kollégiumvezető
Ügycsoportok: -felszámolási nemperes ügy
 

A tanács száma: 12.Fpk.
A tanács összetétele/a bíró neve: Maleticsné dr. Pados Eszter
Helyettes: dr. Zámbó Ágnes
Tárgyalási napok: szükség szerint
Tárgyalóterem: 1. em. 5.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: polgári kollégiumvezető
Ügycsoportok: -felszámolási nemperes ügy
 

A tanács száma: 13.Fpk.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Kovács Judit Csilla
Helyettes: dr. Csizek Zoltán
Tárgyalási napok: szükség szerint
Tárgyalóterem: 1. em. 5.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: polgári kollégiumvezető
Ügycsoportok: -felszámolási nemperes ügy
 

A tanács száma: 18.Fpk.
A tanács összetétele/a bíró neve: dr. Szabó Eszter
Helyettes: dr. Horváth Márta és dr. Szabó Hajnalka 

heti váltással
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Tárgyalási nap(ok): szerda
Tárgyalóterem: 1. em. 10.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: polgári kollégiumvezető
Ügycsoportok: -felszámolási nemperes ügy

-felszámolási  nemperes  ügyben  vitatott  hitelezői
igény és kifogás
-csődeljárási nemperes ügy
-csődeljárási  nemperes  ügyben  vitatott  hitelezői
igény és kifogás
-helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról
szóló 1996. évi XXV. törvény alapján indult ügy 
-helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról
szóló  1996.  évi  XXV.  törvény  alapján  indult
ügyben kifogás           
-vagyonrendezési nemperes ügy
-vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás
-felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt
gazdálkodó  szervezet  javára  bejegyzett  jog  vagy
tény törlésével összefüggő nemperes ügy 
-gazdasági peres ügy

 
Nemperes ügyekben eljáró titkárok

A tanács száma: 13.Pk. és 1.Vh.
A titkár neve: dr. Bárány Melinda
Helyettes: dr. Potári Anita
Tárgyalási napok: szükség szerint
Tárgyalóterem: mafsz. 3.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -végrehajtási nemperes ügy

-egyéb nemperes ügy
-elnöki ügy

 

A tanács száma: 1.Pk.
A titkár neve: dr. Eiter Sándor
Helyettes: dr. Perjési László
Tárgyalási napok: szükség szerint
Tárgyalóterem: mafsz. 3.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -civil szervezetek nemperes ügye

-egyéb nemperes ügy intézése 
(jogtanácsosi  igazolványok  kiállítása,
nyilvántartásba  vétele  iránti  ügy,  általános
meghatalmazás  jegyzékébe  bevezetés  iránti  ügy,
törvényszék  által  őrzött  közjegyzői  okiratokkal
kapcsolatos ügy)

 

A tanács száma: 18.Pk.
A titkár neve: dr. Perjési László
Helyettes: dr. Eiter Sándor
Tárgyalási napok: szükség szerint



15

Tárgyalóterem: mafsz. 3.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -civil szervezetek nemperes ügye

-egyéb nemperes ügy intézése 
(jogtanácsosi  igazolványok  kiállítása,
nyilvántartásba  vétele  iránti  ügy,  általános
meghatalmazás  jegyzékébe  bevezetés  iránti  ügy,
törvényszék  által  őrzött  közjegyzői  okiratokkal
kapcsolatos ügy)

 

A tanács száma: 8.Fpk.
A titkár neve: dr. Inkeller Emese
Helyettes: dr. Fajcsi Tiborné dr. Prekácka Judit
Tárgyalási napok: szükség szerint
Tárgyalóterem: mafsz. 3.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -csőd-  és  felszámolási  nemperes  ügy            

        intézése az 1991. évi XCIX. törvény 6. § (6)
és (7) bekezdései szerint 
-adósságrendezési  eljárás  intézése  az  1996.  évi
XXV. törvény 3. § (3) és (4) bekezdése szerint
-vagyonrendezési  eljárás  intézése  a  2006.  évi  V.
törvény 1/A. § (1) és (2) bekezdés k) pontja szerint 
-a fenti ügyekben kurrencia intézése
-végrehajtási nemperes ügy (helyettesítésként)

 

A tanács száma: 15.Fpk.
A titkár neve: dr. Fajcsi Tiborné dr. Prekácka Judit
Helyettes: dr. Inkeller Emese
Tárgyalási napok: szükség szerint
Tárgyalóterem: mafsz. 3.
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -csőd-  és  felszámolási  nemperes  ügy                    

intézése az 1991. évi XCIX. törvény 6. § (6) és (7)
bekezdései szerint 
-adósságrendezési  eljárás  intézése  az  1996.  évi
XXV. törvény 3. § (3) és (4) bekezdése szerint
-vagyonrendezési  eljárás  intézése  a  2006.  évi  V.
törvény 1/A. § (1) és (2) bekezdés k) pontja szerint 
-a fenti ügyekben kurrencia intézése

 

A tanács száma: 21.Pkm.
A titkár neve: dr. Exner Zoltán
Tárgyalási napok: szükség szerint
Tárgyalóterem: járásbíróságon
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -bírósági közvetítői ügy
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Nemperes ügyekben eljáró bírósági ügyintézők

A tanács száma: 9.Cg.
A bírósági ügyintéző neve: Csarsch Ágnes
Helyettes: Németh Adrienn
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -cégbejegyzési (változásbejegyzési) és névfoglalási

ügy /Ctv. 6. § (5) bekezdés, 24. § (5) bekezdés, 25.
§ (2) bekezdés, 26. § (1) bekezdés a),b),f-l) pontjai,
45. § (1)(2)(4) bekezdés, 46. § (2) bekezdés, 48. §
(3) bekezdés, 50. § (1) és (3) bekezdés/
-cégtörvényességi  ügy  /Ctv.  87.  §  (1)  és  (2)
bekezdés, 89-90. §, 91. §/ 
-kényszertörlési  ügy (Ctv.  116.  §,  kivétel  118.  §.
szerinti határozat meghozatala)

 

A tanács száma: 23.Cg.
A bírósági ügyintéző neve: Csomor Zita
Helyettes: Csarsch Ágnes
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -cégbejegyzési (változásbejegyzési) és névfoglalási

ügy /Ctv. 6. § (5) bekezdés, 24. § (5) bekezdés, 25.
§ (2) bekezdés, 26. § (1) bekezdés a),b),f-l) pontjai,
45. § (1)(2)(4) bekezdés, 46. § (2) bekezdés, 48. §
(3) bekezdés, 50. § (1) és (3) bekezdés/
-cégtörvényességi  ügy  /Ctv.  87.  §  (1)  és  (2)
bekezdés, 89-90. §, 91. §/ 
-kényszertörlési  ügy (Ctv.  116.  §,  kivétel  118.  §.
szerinti határozat meghozatala)
-kollégiumvezető melletti ügyek intézése

 

A tanács száma: 31.Cg.
A bírósági ügyintéző neve: Németh Adrienn
Helyettes: Csarsch Ágnes
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető: kollégiumvezető
Ügycsoportok: -cégbejegyzési (változásbejegyzési) és névfoglalási

ügy /Ctv. 6. § (5) bekezdés, 24. § (5) bekezdés, 25.
§ (2) bekezdés, 26. § (1) bekezdés a),b),f-l) pontjai,
45. § (1)(2)(4) bekezdés, 46. § (2) bekezdés, 48. §
(3) bekezdés, 50. § (1) és (3) bekezdés/
-cégtörvényességi  ügy  /Ctv.  87.  §  (1)  és  (2)
bekezdés, 89-90. §, 91. §/
-kényszertörlési  ügy (Ctv.  116.  §,  kivétel  118.  §.
szerinti határozat meghozatala)

 
Pécs, 2016. január 14.

Dr. Rendeki Ágnes
a törvényszék elnöke


