
A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG
2016. évi ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Az ügyek elosztására jogosult bírósági vezető és az ügyek kiosztásának a
rendje

A  járásbíróságon  az  ügyek  kiosztását  a  bíróság  elnöke,  elnökhelyettese,  csoportvezetője,
akadályoztatásuk esetén az általuk megbízott bíró végzi az érintett bíróságra beosztott bírák
ügycsoportonkénti  szakosodására  és  a  bírák  közötti  arányos  munkateher  követelményére,
valamint  az  ügyérkezés  statisztikai  adataira,  figyelemmel  a  bíróságok  igazgatásáról
rendelkező szabályzatról szóló 6/2015.(XI.30.)OBH utasítás 116. § (1) bekezdés f) g) k) és l)
pontjai alapján.

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

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,  kiemelt  pertárgy  értékű  polgári  per)  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

Büntető ügyszak

A tanács száma: 3.B.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Bohli Eszter 

Helyettes: Dr. Barkaszi Attila 
Tárgyalási napok: hétfő, szerda
Tárgyalóterem: fsz.19., I. emelet 32.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István elnök

Ügycsoportok: a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények, a pénz- és 
bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények, a költségvetést 
károsító bűncselekmények, pénzmosás, a gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmények, a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny
tisztaságát sértő bűncselekmények,
a közbizalom elleni bűncselekmények
a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények
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a hivatalos személy elleni bűncselekmények 
az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények közül a
az egészséget veszélyeztető bűncselekmények
a közlekedési bűncselekmények közül a járművezetés ittas vagy bódult 
állapotban bűncselekménye
a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
a vagyon elleni bűncselekmények
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok
ellátása

Kijelölések: fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró, különleges eszközök 
alkalmazását engedélyező bíró, külföldi állampolgárok kiutasítását 
előkészítő őrizetének meghosszabbítását végző bíró, a büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban meghatározott ügyekben ítélkező
bíró

A tanács száma: 4.B.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Kovács János

Helyettes: Dr. Kalmár Éva
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: I. emelet 32.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István elnök

Ügycsoportok: a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények
a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 
a vagyon elleni bűncselekmények
a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
a  köznyugalom  elleni  bűncselekmények  és  a  közbizalom  elleni
bűncselekmények
a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények
az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények közül a a
magánvádas ügyek intézése 
közlekedési bűncselekmények közül a járművezetés ittas vagy bódult
állapotban bűncselekménye
a büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. (továbbiakban Be.) 207. §
(1) bekezdéseiben meghatározott nyomozási bírói feladatok
a  Be.  207.  §  (1)  bekezdéseiben  meghatározott  nyomozási  bírói
feladatok során,  valamint  a bíróság elé állítások intézése kapcsán az
ügyeleti-készenléti feladatok ellátása
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró, nyomozási feladatokat ellátó 
bíró, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban 
meghatározott ügyekben ítélkező bíró
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A tanács száma: 5.B.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Kalmár Éva

Helyettes: Dr. Kovács János
Tárgyalási napok: hétfő, szerda
Tárgyalóterem: földszint14.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István elnök

Ügycsoportok: a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények
az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
a vagyon elleni bűncselekmények
a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
a köznyugalom elleni és a közbizalom elleni bűncselekmények
a hivatalos személy elleni bűncselekmények,
a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények
az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
a közlekedési bűncselekmények közül a járművezetés ittas vagy bódult
állapotban bűncselekménye
a magánvádas ügyek intézése
az emberi szabadság elleni bűncselekmények
a büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. (továbbiakban Be.) 207. §
(1) bekezdéseiben meghatározott nyomozási bírói feladatok
a  Be.  207.  §  (1)  bekezdéseiben  meghatározott  nyomozási  bírói
feladatok során, valamint a bíróság elé állítások intézése kapcsán az
ügyeleti-készenléti feladatok ellátása
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró, nyomozási feladatokat ellátó 
bíró, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban 
meghatározott ügyekben ítélkező bíró

A tanács száma: 8.B.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Princz László

Helyettes: Dr. Diósdi Mária 
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: földszint 19.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István elnök

Ügycsoportok: a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények
az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények, 
az emberi szabadság elleni bűncselekmények 
a vagyon elleni bűncselekmények
a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
a köznyugalom és a közbizalom elleni bűncselekmények
a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények közül a
tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége
a  közigazgatás  rendje  elleni  és  az  igazságszolgáltatás  elleni
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bűncselekmények 
a hivatalos személy elleni bűncselekmények
a közlekedési bűncselekmények közül a járművezetés ittas vagy bódult
állapotban bűncselekménye
a magánvádas ügyek intézése
a büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. (továbbiakban Be.) 207. §
(1) bekezdéseiben meghatározott nyomozási bírói feladatok
a  Be.  207.  §  (1)  bekezdéseiben  meghatározott  nyomozási  bírói
feladatok során, valamint a bíróság elé állítások intézése kapcsán az
ügyeleti-készenléti feladatok ellátása
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró,  nyomozási feladatokat ellátó
bíró,  a  büntetőeljárásról  szóló  1998.  évi  XIX.  tv.  542/D.  §-ban
meghatározott ügyekben ítélkező bíró

A tanács száma: 9.B.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Diósdi Mária

Helyettes: Dr. Princz László
Tárgyalási napok: hétfő, szerda
Tárgyalóterem: földszint16.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István elnök

Ügycsoportok: a  szellemi  tulajdonjog  elleni  bűncselekmények,  a  pénz-  és
bélyegforgalom  biztonsága  elleni  bűncselekmények,  a  költségvetést
károsító  bűncselekmények,  pénzmosás,  a  gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekmények,  a  fogyasztók  érdekeit  és  a  gazdasági  verseny
tisztaságát sértő bűncselekmények,
az élet a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
a vagyon elleni bűncselekmények
a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
a köznyugalom és a közbizalom elleni bűncselekmények
a közigazgatás rendje elleni, az igazságszolgáltatás elleni, a hivatalos
személy elleni bűncselekmények,
a közlekedési bűncselekmények közül a járművezetés ittas vagy bódult
állapotban bűncselekménye
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró, különleges eszközök 
alkalmazását engedélyező bíró, külföldi állampolgárok kiutasítását 
előkészítő őrizetének meghosszabbítását végző bíró, a 
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban meghatározott 
ügyekben ítélkező bíró

A tanács száma: 10.B.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Palotai Gabriella 

Helyettes: Dr. Makkai Zsolt
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
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Tárgyalóterem: földszint16.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István elnök

Ügycsoportok: a közlekedési bűncselekmények
a vagyon elleni bűncselekmények
a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények közül 
a tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége
az élet a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények közül a
foglalkozás  körében  elkövetett  veszélyeztetés,  a  segítségnyújtás
elmulasztása és a magánvádas ügyek intézése,
a köznyugalom elleni, a közbizalom elleni és a közigazgatás rendje
elleni bűncselekmények
a büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. (továbbiakban Be.) 207. §
(1) bekezdéseiben meghatározott nyomozási bírói feladatok
a Be. 207. § (1) bekezdéseiben meghatározott nyomozási bírói
feladatok során, valamint a bíróság elé állítások intézése
kapcsán az ügyeleti-készenléti feladatok ellátása
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró, nyomozási feladatokat ellátó 
bíró, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban 
meghatározott ügyekben ítélkező bíró

A tanács száma: 11.B.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Folbert Csaba

Helyettes: Dr. Hajdu István
Tárgyalási napok: szerda, péntek
Tárgyalóterem: földszint 20/II., földszint19.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István elnök

Ügycsoportok: a vagyon elleni bűncselekmények
a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
az emberi szabadság elleni bűncselekmények
a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények,
az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
az élet a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
a magánvádas ügyek intézése,
a közbiztonság elleni,  a köznyugalom elleni,  a közbizalom elleni,  a
közigazgatás  rendje  elleni  és  az  egészséget  veszélyeztető
bűncselekmények
az  igazságszolgáltatás  elleni  és  a  hivatalos  személy  elleni
bűncselekmények
az emberi szabadság elleni bűncselekmények
 a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítéssel kapcsolatos
 ügyek
a közlekedési bűncselekmények közül a járművezetés ittas vagy bódult
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állapotban  bűncselekménye
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró, különleges eszközök 
alkalmazását engedélyező bíró, külföldi állampolgárok kiutasítását 
előkészítő őrizetének meghosszabbítását végző bíró, a 
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban meghatározott 
ügyekben ítélkező bíró

A tanács száma: 12.B.  
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Solymos Ildikó 

Helyettes: Dr. Deák Péter
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: földszint 13.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István elnök

Ügycsoportok: a vagyon elleni bűncselekmények
a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
az élet a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
a magánvádas ügyek intézése,
az egészséget veszélyeztető bűncselekmények
az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
a közbiztonság elleni, a köznyugalom elleni, a közbizalom elleni és a
közigazgatás rendje elleni bűncselekmények 
az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítéssel kapcsolatos
 ügyek
a közlekedési bűncselekmények közül a járművezetés ittas vagy bódult
állapotban  bűncselekménye
a büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. (továbbiakban Be.) 207. §
(1) bekezdéseiben meghatározott nyomozási bírói feladatok
a Be. 207. § (1) bekezdéseiben meghatározott nyomozási bírói
feladatok során, valamint a bíróság elé állítások intézése kapcsán az 
ügyeleti- készenléti feladatok ellátása
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró, nyomozási feladatokat ellátó 
bíró, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban 
meghatározott ügyekben ítélkező bíró

A tanács száma: 13.B.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Barkaszi Attila

Helyettes: Dr. Bohli Eszter
Tárgyalási napok: hétfő, szerda
Tárgyalóterem: földszint13.
Az ügyek elosztására 
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jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István elnök

Ügycsoportok: a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények, a pénz- és 
bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények,
a költségvetést károsító bűncselekmények, pénzmosás, a gazdálkodás 
rendjét sértő bűncselekmények, a fogyasztók érdekeit és a gazdasági 
verseny tisztaságát sértő bűncselekmények,
a közbizalom elleni bűncselekmények
a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények
a hivatalos személy elleni bűncselekmények 
az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények közül 
az egészséget veszélyeztető bűncselekmények
a közlekedési bűncselekmények közül a járművezetés ittas vagy bódult
állapotban bűncselekménye
a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
a vagyon elleni bűncselekmények
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok
ellátása

Kijelölések: fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró, különleges eszközök 
alkalmazását engedélyező bíró, külföldi állampolgárok kiutasítását 
előkészítő őrizetének meghosszabbítását végző bíró, a 
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban meghatározott 
ügyekben ítélkező bíró

A tanács száma: 14.B.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Makkai Zsolt

Helyettes: Dr. Palotai Gabriella
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: földszint 14.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István elnök

Ügycsoportok: a  szellemi  tulajdonjog  elleni  bűncselekmények,  a  pénz-  és
bélyegforgalom  biztonsága  elleni  bűncselekmények,  a  költségvetést
károsító  bűncselekmények,  pénzmosás,  a  gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekmények,  a  fogyasztók  érdekeit  és  a  gazdasági  verseny
tisztaságát sértő bűncselekmények,
közlekedési bűncselekmények,
az élet a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
az emberi szabadság elleni bűncselekmények
a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
vagyon elleni bűncselekmények,
a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
a közbiztonság elleni, a köznyugalom elleni, a közbizalom elleni és a
közigazgatás rendje elleni bűncselekmények
a büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. (továbbiakban Be.) 207. §
(1) bekezdéseiben meghatározott nyomozási bírói feladatok
a  Be.  207.  §  (1)  bekezdéseiben  meghatározott  nyomozási  bírói
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feladatok során, valamint a bíróság elé állítások intézése kapcsán az
ügyeleti-készenléti feladatok ellátása
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró, nyomozási feladatokat ellátó 
bíró, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban 
meghatározott ügyekben ítélkező bíró

A tanács száma: 15.B.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Varga Andrea

Helyettes: Kissné dr. Pánti Márta
Tárgyalási napok: szerda, péntek
Tárgyalóterem: földszint 20/I.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István elnök

Ügycsoportok: fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények
az élet a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
a magánvádas ügyek intézése
az egészséget veszélyeztető bűncselekmények
az emberi szabadság elleni bűncselekmények
a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények
a vagyon elleni bűncselekmények
a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
a közbiztonság elleni, a köznyugalom elleni, a közbizalom elleni és a
közigazgatás rendje elleni bűncselekmények
az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
a közlekedési bűncselekmények közül a járművezetés ittas vagy bódult
állapotban bűncselekménye
a büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. (továbbiakban Be.) 207. §
(1) bekezdéseiben meghatározott nyomozási bírói feladatok
a  Be.  207.  §  (1)  bekezdéseiben  meghatározott  nyomozási  bírói
feladatok során, valamint a bíróság elé állítások intézése kapcsán az
ügyeleti-készenléti feladatok ellátása
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró, nyomozási feladatokat ellátó 
bíró, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban 
meghatározott ügyekben ítélkező bíró

A tanács száma: 17.B.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Kissné dr. Pánti Márta

Helyettes: Dr. Varga Andrea
Tárgyalási napok: hétfő, szerda
Tárgyalóterem: földszint 20/I., I. emelet 33.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági Dr. Hajdu István elnök
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vezető:
Ügycsoportok: fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények

a vagyon elleni bűncselekmények
a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
a közigazgatás rendje elleni bűncselekmények
az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények
a közbiztonság elleni,  a  köznyugalom elleni  és  a  közbizalom elleni
bűncselekmények 
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítéssel kapcsolatos
ügyek
a  szellemi  tulajdonjog  elleni  bűncselekmények,  a  pénz-  és
bélyegforgalom  biztonsága  elleni  bűncselekmények,  a  költségvetést
károsító  bűncselekmények,  pénzmosás,  a  gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekmények,  a  fogyasztók  érdekeit  és  a  gazdasági  verseny
tisztaságát sértő bűncselekmények,
az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
a közlekedési bűncselekmények közül a járművezetés ittas vagy bódult
állapotban bűncselekménye
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró, különleges eszközök 
alkalmazását engedélyező bíró, külföldi állampolgárok kiutasítását 
előkészítő őrizetének meghosszabbítását végző bíró, a 
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. 542/D. §-ban meghatározott 
ügyekben ítélkező bíró

A tanács száma: 21.B. (üres tanács)
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:
Helyettes:
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:
Ügycsoportok:
Kijelölések:

A tanács száma: 23.B.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Deák Péter 

Helyettes: Dr. Solymos Ildikó
Tárgyalási napok: hétfő, csütörtök
Tárgyalóterem: I/32., földszint 20/I.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István elnök

Ügycsoportok: a vagyon elleni bűncselekmények
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a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
az emberi szabadság elleni, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs
elleni, a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények
az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
az élet a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
a magánvádas ügyek intézése
a  közbiztonság elleni,  a  köznyugalom elleni  a  közbizalom elleni,  a
közigazgatás  rendje  elleni  és  az  egészséget  veszélyeztető
bűncselekmények
az  igazságszolgáltatás  elleni  és  a  hivatalos  személy  elleni
bűncselekmények
az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
az emberi szabadság elleni bűncselekmények
 a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítéssel kapcsolatos
 ügyek
a közlekedési bűncselekmények közül a járművezetés ittas vagy bódult
állapotban  bűncselekménye
az egészséget veszélyeztető bűncselekmények
a büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. (továbbiakban Be.) 207. §
(1) bekezdéseiben meghatározott nyomozási bírói feladatok
a  Be.  207.  §  (1)  bekezdéseiben  meghatározott  nyomozási  bírói
feladatok során, valamint a bíróság elé állítások intézése kapcsán az
ügyeleti-készenléti feladatok ellátása
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró,  nyomozási feladatokat ellátó
bíró,  a  büntetőeljárásról  szóló  1998.  évi  XIX.  tv.  542/D.  §-ban
meghatározott ügyekben ítélkező bíró

Kirendelések

21.B. tanács:
Dr. Hudvágner András Pécsi Ítélőtáblai bíró kirendelése 2016. március 31. napjával lejárt.

Egyesbíró hatáskörben eljáró kijelölt bírósági titkárok

A tanács száma: 18.B. 
A bírósági titkár neve:
Helyettes:
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:
Ügycsoportok:

A tanács száma: 19.B. 
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A bírósági titkár neve: Dr. Maletics Balázs
Helyettes: Dr. Gross Balázs
Tárgyalási napok: hétfő
Tárgyalóterem: Pécsi Törvényszék magasföldszint 2.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Princz László csoportvezető bíró

Ügycsoportok: a  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezéseinek
végrehajtása során a helyi bíróságokra háruló feladatok ellátása,
rendelkezéseinek,
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtása
során az ügyeleti-készenléti feladatok ellátása

A tanács száma: 20.B. 
A bírósági titkár neve: Dr. Gross Balázs
Helyettes: Dr. Maletics Balázs
Tárgyalási napok: péntek

Tárgyalóterem: Pécsi Törvényszék magasföldszint 2.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Princz László csoportvezető bíró 

Ügycsoportok: a  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezéseinek
végrehajtása során a helyi bíróságokra háruló feladatok ellátása,
rendelkezéseinek,  a  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és
szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.  évi  II.  törvény
végrehajtása során az ügyeleti-készenléti feladatok ellátása

A tanács száma: 22.B. 
A bírósági titkár neve: Dr. Gazdag Éva
Helyettes: Dr. Sugár Katalin
Tárgyalási napok: kedd 
Tárgyalóterem: Pécsi Törvényszék magasföldszint 2.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Princz László csoportvezető bíró

Ügycsoportok: a  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezéseinek
végrehajtása során a helyi bíróságokra háruló feladatok ellátása,
rendelkezéseinek,
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtása
során az ügyeleti-készenléti feladatok ellátása
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A tanács száma: 24.B. 
A bírósági titkár neve: Dr. Sugár Katalin
Helyettes: Dr. Gazdag Éva
Tárgyalási napok: csütörtök
Tárgyalóterem: Pécsi Törvényszék magasföldszint 2.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Princz László csoportvezető bíró

Ügycsoportok: a  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény rendelkezéseinek
végrehajtása során a helyi bíróságokra háruló feladatok ellátása,
rendelkezéseinek,
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtása
során az ügyeleti-készenléti feladatok ellátása

Bírósági ügyintézők

A tanács száma: -
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Feketéné Balogh Brigitta

Helyettes: Szukits Zoltánné 
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

 
Dr. Hajdu István

Ügycsoportok: az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt részére a hivatalos iratok hirdetményi
úton történő kézbesítése iránti intézkedés, 
az eljárás során keletkezett iratról másolat készítése és kiadása, 
a bírósági ügyvitel szabályai szerint más bíróság, ügyész, nyomozó hatóság
és más hatóság megkeresése az iratok megküldése és a megküldött iratok
visszaküldése iránt, 
a  lakóhely és  a tartózkodási  hely megállapítása  iránt  a polgárok személyi
adatainak és  lakcímének nyilvántartását  kezelő központi  szerv,  valamint  a
terhelt  vagy  a  tanú  tartózkodási  helyének  felderítése  végett  a  rendőrség
megkeresése,
a folyamatban lévő ügy megküldése határozathozatalra más bíróságnak az
egyesítés megfontolása érdekében,
a perújítási eljárásban az alapügy iratainak beszerzése iránti intézkedés,
a  jogorvoslati  eljárásban  a  terheltnek  és  a  védőjének  a  törvényesség
érdekében bejelentett jogorvoslati indítvány megküldése észrevételezésre, 
a  felülvizsgálati  eljárásban  az  ügyész  nyilatkozatának  a  felülvizsgálati
indítvány  előterjesztője  és  a  jogosult  részére  észrevételezésre  történő
megküldése, 
az ügyész értesítése, ha az ügyész a tárgyalásnak a vádlott távollétében való
megtartását  indítványozta,  és  a  vádlott  tartózkodási  helye  a  tárgyalás
megkezdése  előtt  ismertté  vált,  illetőleg  a  külföldön  tartózkodó  vádlott
hazatért, 
az  ügyész  tájékoztatása,  ha  a  vádlottal  szemben  az  elfogatóparancs
kibocsátása nem vezetett eredményre, 
az ügyész felhívása, hogy kíván-e indítványt tenni a tárgyalásnak a vádlott
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tartózkodási  helye  a  vádemelést  követően  ismeretlenné  vált,  illetőleg  a
vádlott külföldre távozott, és távollétében tárgyalásnak helye lehet,
a  végleges  hatályú  foglalkozástól  és  járművezetéstől  eltiltás,  valamint  a
végleges hatályú kiutasítás alóli mentesítésre irányuló eljárásban az ügyész
és az idegenrendészeti hatóság nyilatkozatának beszerzése, 
a pártfogó felügyelet  utólagos elrendelésére  irányuló  eljárásban az  ügyész
indítványának beszerzése iránti intézkedés,
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli utólagos bírósági mentesítésre
irányuló eljárásban az ügyész nyilatkozatának beszerzése, 
a  szabadságvesztés  végrehajtásának  elhalasztására  irányuló  eljárásban  a
Büntetés-végrehajtás  Országos  Parancsnoksága  egészségügyi  szolgálata
vezetőjének – az elítélt egészségügyi állapotának büntetés-végrehajtás keretei
között  való kezelhetőségére vonatkozó – nyilatkozatának beszerzése iránti
intézkedés, 
a  kegyelmi  eljárásban  a  terheltnek  a  kegyelmi  döntéshez  szükséges
személyes adatainak beszerzése, 
a kegyelmi  döntéshez szükséges  adatokat  tartalmazó iratok és a  kegyelmi
kérelem felterjesztése az igazságügyért felelős miniszterhez,
a büntetőügyekben hozott  határozatok végrehajtása során a bíróságokra és
egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendeletben
meghatározott értesítőlapok kiállítása és aláírása,
a  bűnügyi  nyilvántartási  rendszerről,  az  Európai  Unió  tagállamainak
bíróságai  által  magyar  állampolgárokkal  szemben  hozott  ítéletek
nyilvántartásáról,  valamint  a  bűnügyi  és  rendészeti  biometrikus  adatok
nyilvántartásáról  szóló  2009.  évi  XLVII.  törvény  alapján  a  bűnügyi
nyilvántartási  rendszer  egyes  nyilvántartásai  részére  történő  adatközlés
szabályairól  szóló  20/2009.  (VI.  19.)  IRM  rendeletben  meghatározott,  a
bűnügyi  nyilvántartás  részére  történő  bírósági  adatközléshez  szükséges
adatlapok kiállítása és aláírása,
a  bíró  utasításának  megfelelően  a  nem  ügydöntő  határozatok  és  bírói
intézkedések tervezetének elkészítése, 

Kijelölések: -

A tanács száma: -
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Stanek Eszter 

Helyettes: Zsók Anita 
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István

Ügycsoportok: az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt részére a hivatalos iratok hirdetményi
úton történő kézbesítése iránti intézkedés, 
az eljárás során keletkezett iratról másolat készítése és kiadása, 
a bírósági ügyvitel szabályai szerint más bíróság, ügyész, nyomozó hatóság
és más hatóság megkeresése az iratok megküldése és a megküldött iratok
visszaküldése iránt, 
a  lakóhely és  a tartózkodási  hely megállapítása  iránt  a polgárok személyi
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adatainak és  lakcímének nyilvántartását  kezelő központi  szerv,  valamint  a
terhelt  vagy  a  tanú  tartózkodási  helyének  felderítése  végett  a  rendőrség
megkeresése,
a folyamatban lévő ügy megküldése határozathozatalra más bíróságnak az
egyesítés megfontolása érdekében,
a perújítási eljárásban az alapügy iratainak beszerzése iránti intézkedés,
a  jogorvoslati  eljárásban  a  terheltnek  és  a  védőjének  a  törvényesség
érdekében bejelentett jogorvoslati indítvány megküldése észrevételezésre, 
a  felülvizsgálati  eljárásban  az  ügyész  nyilatkozatának  a  felülvizsgálati
indítvány  előterjesztője  és  a  jogosult  részére  észrevételezésre  történő
megküldése, 
az ügyész értesítése, ha az ügyész a tárgyalásnak a vádlott távollétében való
megtartását  indítványozta,  és  a  vádlott  tartózkodási  helye  a  tárgyalás
megkezdése  előtt  ismertté  vált,  illetőleg  a  külföldön  tartózkodó  vádlott
hazatért, 
az  ügyész  tájékoztatása,  ha  a  vádlottal  szemben  az  elfogatóparancs
kibocsátása nem vezetett eredményre, 
az ügyész felhívása, hogy kíván-e indítványt tenni a tárgyalásnak a vádlott
tartózkodási  helye  a  vádemelést  követően  ismeretlenné  vált,  illetőleg  a
vádlott külföldre távozott, és távollétében tárgyalásnak helye lehet,
a  végleges  hatályú  foglalkozástól  és  járművezetéstől  eltiltás,  valamint  a
végleges hatályú kiutasítás alóli mentesítésre irányuló eljárásban az ügyész
és az idegenrendészeti hatóság nyilatkozatának beszerzése, 
a pártfogó felügyelet  utólagos elrendelésére  irányuló  eljárásban az  ügyész
indítványának beszerzése iránti intézkedés,
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli utólagos bírósági mentesítésre
irányuló eljárásban az ügyész nyilatkozatának beszerzése, 
a  szabadságvesztés  végrehajtásának  elhalasztására  irányuló  eljárásban  a
Büntetés-végrehajtás  Országos  Parancsnoksága  egészségügyi  szolgálata
vezetőjének – az elítélt egészségügyi állapotának büntetés-végrehajtás keretei
között  való kezelhetőségére vonatkozó – nyilatkozatának beszerzése iránti
intézkedés, 
a  kegyelmi  eljárásban  a  terheltnek  a  kegyelmi  döntéshez  szükséges
személyes adatainak beszerzése, 
a kegyelmi  döntéshez szükséges  adatokat  tartalmazó iratok és a  kegyelmi
kérelem felterjesztése az igazságügyért felelős miniszterhez,
a büntetőügyekben hozott  határozatok végrehajtása során a bíróságokra és
egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendeletben
meghatározott értesítőlapok kiállítása és aláírása,
a  bűnügyi  nyilvántartási  rendszerről,  az  Európai  Unió  tagállamainak
bíróságai  által  magyar  állampolgárokkal  szemben  hozott  ítéletek
nyilvántartásáról,  valamint  a  bűnügyi  és  rendészeti  biometrikus  adatok
nyilvántartásáról  szóló  2009.  évi  XLVII.  törvény  alapján  a  bűnügyi
nyilvántartási  rendszer  egyes  nyilvántartásai  részére  történő  adatközlés
szabályairól  szóló  20/2009.  (VI.  19.)  IRM  rendeletben  meghatározott,  a
bűnügyi  nyilvántartás  részére  történő  bírósági  adatközléshez  szükséges
adatlapok kiállítása és aláírása,
a  bíró  utasításának  megfelelően  a  nem  ügydöntő  határozatok  és  bírói
intézkedések tervezetének elkészítése, 
határozatok anonimizálása

Kijelölések: -

A tanács száma: -
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A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Szukits Zoltánné

Helyettes: Feketéné Balogh Brigitta
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István

Ügycsoportok: az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt részére a hivatalos iratok hirdetményi
úton történő kézbesítése iránti intézkedés, 
az eljárás során keletkezett iratról másolat készítése és kiadása, 
a bírósági ügyvitel szabályai szerint más bíróság, ügyész, nyomozó hatóság
és más hatóság megkeresése az iratok megküldése és a megküldött iratok
visszaküldése iránt, 
a  lakóhely és  a tartózkodási  hely megállapítása  iránt  a polgárok személyi
adatainak és  lakcímének nyilvántartását  kezelő központi  szerv,  valamint  a
terhelt  vagy  a  tanú  tartózkodási  helyének  felderítése  végett  a  rendőrség
megkeresése,
a folyamatban lévő ügy megküldése határozathozatalra más bíróságnak az
egyesítés megfontolása érdekében,
a perújítási eljárásban az alapügy iratainak beszerzése iránti intézkedés,
a  jogorvoslati  eljárásban  a  terheltnek  és  a  védőjének  a  törvényesség
érdekében bejelentett jogorvoslati indítvány megküldése észrevételezésre, 
a  felülvizsgálati  eljárásban  az  ügyész  nyilatkozatának  a  felülvizsgálati
indítvány  előterjesztője  és  a  jogosult  részére  észrevételezésre  történő
megküldése, 
az ügyész értesítése, ha az ügyész a tárgyalásnak a vádlott távollétében való
megtartását  indítványozta,  és  a  vádlott  tartózkodási  helye  a  tárgyalás
megkezdése  előtt  ismertté  vált,  illetőleg  a  külföldön  tartózkodó  vádlott
hazatért, 
az  ügyész  tájékoztatása,  ha  a  vádlottal  szemben  az  elfogatóparancs
kibocsátása nem vezetett eredményre, 
az ügyész felhívása, hogy kíván-e indítványt tenni a tárgyalásnak a vádlott
tartózkodási  helye  a  vádemelést  követően  ismeretlenné  vált,  illetőleg  a
vádlott külföldre távozott, és távollétében tárgyalásnak helye lehet,
a  végleges  hatályú  foglalkozástól  és  járművezetéstől  eltiltás,  valamint  a
végleges hatályú kiutasítás alóli mentesítésre irányuló eljárásban az ügyész
és az idegenrendészeti hatóság nyilatkozatának beszerzése, 
a pártfogó felügyelet  utólagos elrendelésére  irányuló  eljárásban az  ügyész
indítványának beszerzése iránti intézkedés,
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli utólagos bírósági mentesítésre
irányuló eljárásban az ügyész nyilatkozatának beszerzése, 
a  szabadságvesztés  végrehajtásának  elhalasztására  irányuló  eljárásban  a
Büntetés-végrehajtás  Országos  Parancsnoksága  egészségügyi  szolgálata
vezetőjének – az elítélt egészségügyi állapotának büntetés-végrehajtás keretei
között  való kezelhetőségére vonatkozó – nyilatkozatának beszerzése iránti
intézkedés, 
a  kegyelmi  eljárásban  a  terheltnek  a  kegyelmi  döntéshez  szükséges
személyes adatainak beszerzése, 
a kegyelmi  döntéshez szükséges  adatokat  tartalmazó iratok és a  kegyelmi
kérelem felterjesztése az igazságügyért felelős miniszterhez,
a büntetőügyekben hozott  határozatok végrehajtása során a bíróságokra és
egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendeletben
meghatározott értesítőlapok kiállítása és aláírása,
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a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak
bíróságai  által  magyar  állampolgárokkal  szemben  hozott  ítéletek
nyilvántartásáról,  valamint  a  bűnügyi  és  rendészeti  biometrikus  adatok
nyilvántartásáról  szóló  2009.  évi  XLVII.  törvény  alapján  a  bűnügyi
nyilvántartási  rendszer  egyes  nyilvántartásai  részére  történő  adatközlés
szabályairól  szóló  20/2009.  (VI.  19.)  IRM  rendeletben  meghatározott,  a
bűnügyi  nyilvántartás  részére  történő  bírósági  adatközléshez  szükséges
adatlapok kiállítása és aláírása,
a  bíró  utasításának  megfelelően  a  nem  ügydöntő  határozatok  és  bírói
intézkedések tervezetének elkészítése, 
határozatok anonimizálása

Kijelölések: -

A tanács száma: -
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Szlovenszki Krisztina (tartósan távol)

Helyettes:
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:
Ügycsoportok:
Kijelölések:

A tanács száma: -
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Zsók Anita 

Helyettes: Feketéné Balogh Brigitta 
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István

Ügycsoportok: az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt részére a hivatalos iratok hirdetményi
úton történő kézbesítése iránti intézkedés, 
az eljárás során keletkezett iratról másolat készítése és kiadása, 
a bírósági ügyvitel szabályai szerint más bíróság, ügyész, nyomozó hatóság
és más hatóság megkeresése az iratok megküldése és a megküldött iratok
visszaküldése iránt, 
a  lakóhely és  a tartózkodási  hely megállapítása  iránt  a polgárok személyi
adatainak és  lakcímének nyilvántartását  kezelő központi  szerv,  valamint  a
terhelt  vagy  a  tanú  tartózkodási  helyének  felderítése  végett  a  rendőrség
megkeresése,
a folyamatban lévő ügy megküldése határozathozatalra más bíróságnak az
egyesítés megfontolása érdekében,
a perújítási eljárásban az alapügy iratainak beszerzése iránti intézkedés,
a  jogorvoslati  eljárásban  a  terheltnek  és  a  védőjének  a  törvényesség
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érdekében bejelentett jogorvoslati indítvány megküldése észrevételezésre, 
a  felülvizsgálati  eljárásban  az  ügyész  nyilatkozatának  a  felülvizsgálati
indítvány  előterjesztője  és  a  jogosult  részére  észrevételezésre  történő
megküldése, 
az ügyész értesítése, ha az ügyész a tárgyalásnak a vádlott távollétében való
megtartását  indítványozta,  és  a  vádlott  tartózkodási  helye  a  tárgyalás
megkezdése  előtt  ismertté  vált,  illetőleg  a  külföldön  tartózkodó  vádlott
hazatért, 
az  ügyész  tájékoztatása,  ha  a  vádlottal  szemben  az  elfogatóparancs
kibocsátása nem vezetett eredményre, 
az ügyész felhívása, hogy kíván-e indítványt tenni a tárgyalásnak a vádlott
tartózkodási  helye  a  vádemelést  követően  ismeretlenné  vált,  illetőleg  a
vádlott külföldre távozott, és távollétében tárgyalásnak helye lehet,
a  végleges  hatályú  foglalkozástól  és  járművezetéstől  eltiltás,  valamint  a
végleges hatályú kiutasítás alóli mentesítésre irányuló eljárásban az ügyész
és az idegenrendészeti hatóság nyilatkozatának beszerzése, 
a pártfogó felügyelet  utólagos elrendelésére  irányuló  eljárásban az  ügyész
indítványának beszerzése iránti intézkedés,
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli utólagos bírósági mentesítésre
irányuló eljárásban az ügyész nyilatkozatának beszerzése, 
a  szabadságvesztés  végrehajtásának  elhalasztására  irányuló  eljárásban  a
Büntetés-végrehajtás  Országos  Parancsnoksága  egészségügyi  szolgálata
vezetőjének – az elítélt egészségügyi állapotának büntetés-végrehajtás keretei
között  való kezelhetőségére vonatkozó – nyilatkozatának beszerzése iránti
intézkedés, 
a  kegyelmi  eljárásban  a  terheltnek  a  kegyelmi  döntéshez  szükséges
személyes adatainak beszerzése, 
a kegyelmi  döntéshez szükséges  adatokat  tartalmazó iratok és a  kegyelmi
kérelem felterjesztése az igazságügyért felelős miniszterhez,
a büntetőügyekben hozott  határozatok végrehajtása során a bíróságokra és
egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendeletben
meghatározott értesítőlapok kiállítása és aláírása,
a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak
bíróságai  által  magyar  állampolgárokkal  szemben  hozott  ítéletek
nyilvántartásáról,  valamint  a  bűnügyi  és  rendészeti  biometrikus  adatok
nyilvántartásáról  szóló  2009.  évi  XLVII.  törvény  alapján  a  bűnügyi
nyilvántartási  rendszer  egyes  nyilvántartásai  részére  történő  adatközlés
szabályairól  szóló  20/2009.  (VI.  19.)  IRM  rendeletben  meghatározott,  a
bűnügyi  nyilvántartás  részére  történő  bírósági  adatközléshez  szükséges
adatlapok kiállítása és aláírása,
a  bíró  utasításának  megfelelően  a  nem  ügydöntő  határozatok  és  bírói
intézkedések tervezetének elkészítése, 
körözési nyilvántartás internetes felületének kezelése

Kijelölések: -
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A tárgyaló tanácsok/bírák
Polgári ügyszak

A tanács száma: 2.P.  
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Ölbei Anita 

Helyettes: Dr. Rózsa Erika 
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: I. emelet 31.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: tulajdoni perek
öröklési perek
szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
gazdasági  perek  (gazdasági  szervezetek  közötti  szerződéses
jogviszonyból származó kötelmi és tulajdoni perek)
házassági perek
gyermek tartása iránti és törvényen alapuló egyéb tartási perek
házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi perek
egyéb perek
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról
szóló
2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a 13. §-ában meghatározott
ügyek intézése
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok
ellátása

Kijelölések: -

A tanács száma: 3.P.  
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Tóth András

Helyettes: Dr. Bakos Mariann 
Tárgyalási napok: hétfő, szerda 
Tárgyalóterem: I. emelet 30.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
gazdasági  perek  (gazdasági  szervezetek  közötti  szerződéses
jogviszonyból  származó  kötelmi  és  szerződésen  kívüli  kártérítési
perek)
házassági perek
gyermek tartása iránti és törvényen alapuló egyéb tartási perek
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szülői felügyelettel kapcsolatos perek
kapcsolattartás szabályozása iránti perek
apaság megállapítása iránti perek
származás megállapítása iránti egyéb perek 
gyermekelhelyezés és gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti perek
szerződésen kívüli kártérítési perek
szerződésen kívüli  emberi  környezetet  veszélyeztető  tevékenységgel
kapcsolatos kártérítési perek
végrehajtással kapcsolatos perek
egyéb perek
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról
szóló
2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a 13. §-ában meghatározott
ügyek intézése
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: -

A tanács száma: 4.P.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Szabolcs Mónika

Helyettes: Dr. Nendtvich Tamás
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: I. emelet 28.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
gazdasági  perek  (gazdasági  szervezetek  közötti  szerződéses
jogviszonyból  származó  kötelmi  és  szerződésen  kívüli  kártérítési
perek)
házassági perek
gyermek tartása iránti és törvényen alapuló egyéb tartási perek
szülői felügyelettel kapcsolatos perek
kapcsolattartás szabályozása iránti perek
apaság megállapítása iránti perek
származás megállapítása iránti egyéb perek 
gyermekelhelyezés és gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti perek
szerződésen kívüli kártérítési perek
szerződésen kívüli  emberi  környezetet  veszélyeztető  tevékenységgel
kapcsolatos kártérítési perek
gondnoksággal kapcsolatos perek
végrehajtással kapcsolatos perek
egyéb perek
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló
2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a 13. §-ában meghatározott
ügyek intézése
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: -
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A tanács száma: 5.P.   
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Nendtvich Tamás

Helyettes: Dr. Nagy Tamás
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: I. emelet 29.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
gazdasági  perek  (gazdasági  szervezetek  közötti  szerződéses
jogviszonyból  származó  kötelmi  és  szerződésen  kívüli  kártérítési
perek)
gondnoksággal kapcsolatos perek
házassági perek
gyermek tartása iránti és törvényen alapuló egyéb tartási perek
szerződésen kívüli kártérítési perek
szerződésen kívüli  emberi  környezetet  veszélyeztető  tevékenységgel
kapcsolatos kártérítési perek
egyéb perek
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról
szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a 13. §-ában 
meghatározott ügyek intézése
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések:

A tanács száma: 6.P.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Deutsch József

Helyettes: Dr. Egry Tibor
Tárgyalási napok: hétfő, szerda
Tárgyalóterem: I. emelet 29.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: birtokvédelmi perek
tulajdoni perek
öröklési perek
szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
gazdasági  perek  (gazdasági  szervezetek  közötti  szerződéses
jogviszonyból származó kötelmi és tulajdoni perek)
házassági perek
gyermek tartása iránti és törvényen alapuló egyéb tartási perek
házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi perek
egyéb perek
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló
2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a 13. §-ában meghatározott
ügyek intézése
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a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása
Kijelölések:

A tanács száma: 7.P.   tartósan távol
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Balajthy Dóra

Helyettes:
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:
Ügycsoportok:
Kijelölések:

A tanács száma: 8.P.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Somlai Ferenc

Helyettes: Dr. Nagybalyi-Szántó István
Tárgyalási napok: hétfő, szerda
Tárgyalóterem: I. emelet 34.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: házassági perek
házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi perek
gyermek tartása iránti és törvényen alapuló egyéb tartási perek
szülői felügyelettel kapcsolatos perek
apaság megállapítása iránti perek
származás megállapítása iránti egyéb perek
gyermekelhelyezés és gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti perek
kapcsolattartás szabályozása iránti perek
szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
gazdasági  perek  (gazdasági  szervezetek  közötti  szerződéses
jogviszonyból származó kötelmi perek)
egyéb perek
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló
2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a 13. §-ában meghatározott 
ügyek intézése
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: -

A tanács száma: 9.P. 
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Rózsa Erika

Helyettes: Dr. Ölbei Anita 
Tárgyalási napok: hétfő, szerda
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Tárgyalóterem: I. emelet 35.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági vezető: Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: házassági perek
gyermek tartása iránti és törvényen alapuló egyéb tartási perek
szülői felügyelettel kapcsolatos perek
kapcsolattartás szabályozása iránti perek
apaság megállapítása iránti perek
származás megállapítása iránti egyéb perek
gyermekelhelyezés és gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti perek
szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
gazdasági  perek  (gazdasági  szervezetek  közötti  szerződéses
jogviszonyból származó kötelmi perek)
egyéb perek
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról 

szóló
2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a 13. §-ában meghatározott
ügyek intézése
a  bírósági  határozatok  anonimizálásával  kapcsolatos  feladatok
ellátása
kötelmi jogi perek

Kijelölések: -

A tanács száma: 10.P. (üres tanács)
A tanács összetétele/ a
bíró neve:
Helyettes:
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:
Ügycsoportok:
Kijelölések:

A tanács száma: 11.P.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Farkas Helga Eszter 

Helyettes: Dr. Váradiné dr. Polányi Ágnes
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: I. emelet 34.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: közérdekű adat megismerésére vonatozó igény iránti perek
házassági perek
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gyermek tartása iránti és törvényen alapuló egyéb tartási perek
szülői felügyelettel kapcsolatos perek
kapcsolattartás szabályozása iránti perek
apaság megállapítása iránti perek
származás megállapítása iránti egyéb perek
gyermekelhelyezés és gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti perek
szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
gazdasági  perek  (gazdasági  szervezetek  közötti  szerződéses
jogviszonyból származó kötelmi perek)
egyéb perek
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló
2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a 13. §-ában meghatározott
ügyek intézése
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása
kötelmi jogi perek

Kijelölések:

A tanács száma: 12.P. 
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Nagy Tamás

Helyettes: Dr. Szabolcs Mónika
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: I. emelet 33.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
gazdasági  perek  (gazdasági  szervezetek  közötti  szerződéses
jogviszonyból  származó  kötelmi  és  szerződésen  kívüli  kártérítési
perek)
házassági perek
gyermek tartása iránti és törvényen alapuló egyéb tartási perek
gyermekelhelyezés és gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti perek
szerződésen kívüli kártérítési perek
szerződésen kívüli  emberi  környezetet  veszélyeztető  tevékenységgel
kapcsolatos kártérítési perek
egyéb perek
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról
szóló 2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a 13. §-ában 
meghatározott ügyek intézése
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések:

A tanács száma: 13.P. 
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Egry Tibor

Helyettes: Dr. Deutsch József
Tárgyalási napok: hétfő, szerda
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Tárgyalóterem: I. emelet 31.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: birtokvédelmi perek
szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
gazdasági  perek  (gazdasági  szervezetek  közötti  szerződéses
jogviszonyból származó kötelmi perek)
házassági perek
házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi perek
gyermek tartása iránti és törvényen alapuló egyéb tartási perek
szülői felügyelettel kapcsolatos perek
kapcsolattartás szabályozása iránti perek
apaság megállapítása iránti perek
származás megállapítása iránti egyéb perek
gyermekelhelyezés és gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti perek
végrehajtással kapcsolatos perek
egyéb perek
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló
2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a 13. §-ában meghatározott
ügyek intézése
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések:

A tanács száma: 14.P. 
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Nagybalyi-Szántó István

Helyettes: Dr. Somlai Ferenc
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: I. emelet 35.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: birtokvédelmi perek
tulajdoni perek
szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
gazdasági perek (gazdasági szervezetek közötti szerződéses 
jogviszonyból származó kötelmi és tulajdoni perek)
lakásügyi perek
egyéb perek
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló
2009. évi LXXII. törvény12. §-ában és a 13. §-ában meghatározott
ügyek intézése
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések:

A tanács száma: 15.P. tartósan távol
A tanács összetétele/ a Dr. Altmayer Alexandra 
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bíró neve:
Helyettes:
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:
Ügycsoportok:
Kijelölések:

A tanács száma: 16.P. 
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Váradiné dr. Polányi Ágnes

Helyettes: Dr. Farkas Helga Eszter
Tárgyalási napok: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem: I. emelet 30.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: társasházi perek
házassági perek
gyermek tartása iránti és törvényen alapuló egyéb tartási perek
házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi perek
szülői felügyelettel kapcsolatos perek
apaság megállapítása iránti perek
származás megállapítása iránti egyéb perek
gyermekelhelyezés és gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti perek
kapcsolattartás szabályozása iránti perek
szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
gazdasági  perek  (gazdasági  szervezetek  közötti  szerződéses
jogviszonyból származó kötelmi perek)
kártalanítási perek
egyéb perek
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló
2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a 13. §-ában meghatározott
ügyek intézése
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések:

A tanács száma: 17.P. (tartósan távol)
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Krastenics Ildikó 

Helyettes:
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
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vezető:
Ügycsoportok:
Kijelölések:

A tanács száma: 18.P.         
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Bakos Mariann 

Helyettes: Dr. Tóth András
Tárgyalási napok: hétfő, szerda
Tárgyalóterem: I. emelet 28. 
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: tulajdoni perek
öröklési perek
szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
gazdasági  perek  (gazdasági  szervezetek  közötti  szerződéses
jogviszonyból származó kötelmi és tulajdoni perek)
házassági perek
gyermek tartása iránti és törvényen alapuló egyéb tartási perek
házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi perek
végrehajtással kapcsolatos perek
gondnoksággal kapcsolatos perek
egyéb perek
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról
szóló
2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a 13. §-ában meghatározott
ügyek intézése
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok
ellátása

Kijelölések:

Bírósági ügyintézők:
A tanács száma: -
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Lakatosné Pap Tünde   (tartósan távol)

Helyettes:
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:
Ügycsoportok:
Kijelölések:

A tanács száma: -
A tanács összetétele/ a Polgárné Kovács Anikó
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bíró neve:
Helyettes: -
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem:

Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: a bírósági határozatok anonimizálása,
iratokat küldhet meg más bíróságnak, ügyészségnek vagy hatóságnak

Kijelölések:

A tanács száma: -
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Tóbiás Bernadett

Helyettes: -
Tárgyalási napok:
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

 
Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: A polgári peres eljárások során 
hiánypótlásra felhívó, 
keresetlevelet  idézés  kibocsátása  nélkül  a  Polgári  perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 130/. § (1) bekezdés
i) és j) pontja alapján elutasító, 
igazolási kérelmet a Pp. 106. § (2) –(3) bekezdése alapján elutasító,
idéző, 
ügygondnokot kirendelő,
a  bizonyítási  eljárással  járó  költségek  fedezésére  előreláthatóan
szükséges összeg bíróságnál történő előzetes letételére kötelező,
költségmentesség, illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem
elbírálására  vonatkozó,  valamint  költségmentesség,  illetékfeljegyzési
jog megvonásáról szóló, 
perköltségbiztosíték összegéről rendelkező,
az ítélet és az eljárást befejező végzés kézbesítésének esetét kivéve, a
kézbesítési  vélelem megdöntése iránti  kérelmet  a Pp. 106. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel elutasító,
tolmács kirendelésére vonatkozó,
az eljárás szünetelését megállapító,
az  eljárás  félbeszakadását  a  Pp.  111.  §  (2)-(4)  bekezdése  alapján
megállapító,
a bírósági ügyintéző által meghozott végzések tekintetében kijavító és
kiegészítő,
a bírósági ügyintéző által meghozott,  a Pp. 227. § (2) bekezdésében
meghatározott,  a  bíróságot  nem  kötő  végzések  megváltoztatására
vonatkozó végzést hozhat.
Iratokat  szerezhet  be  más  bíróságtól,  ügyészségtől,  hatóságtól  vagy
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szervezettől,
iratokat küldhet meg más bíróságnak, ügyészségnek vagy hatóságnak,
állami  és  helyi  önkormányzati  szervet,  hatóságot,  köztestületet,
gazdálkodó  szervezetet,  alapítványt,  közalapítványt  és  társadalmi
szervezetet  kereshet meg tájékoztatás  adása,  adatok közlése,  átadása
iránt,
a perbe hívottat értesítheti a beavatkozás lehetőségéről,
tájékoztatást  adhat  arról,  hogy  az  ismeretlen  helyen  tartózkodó  fél
számára  milyen  feltételek  mellett  rendelhető  el  a  hirdetményi
kézbesítés,
hirdetményi kézbesítést rendelhet el,
külföldre történő kézbesítéshez szükséges intézkedéseket tehet,
megteheti  a  keresetlevél  és  az  eljárást  befejező  érdemi  határozat
kézbesítése  esetében  a  kézbesítési  vélelem  beállásakor  szükséges
intézkedéseket,
az eljárásban részt vett személyek meghallgatásán kívül megteheti az
elveszett (megsemmisült) iratok pótlása iránti intézkedéseket,
intézkedhet  a  jogerő  megállapítása  és  a  félnek  erről  való  értesítése
tárgyában,
intézkedhet  a  jogerős  határozaton  alapuló  szakértői  díj,  tolmácsdíj,
tanúdíj és ügygondnoki díj kiutalása tárgyában,
intézkedhet  a  végzés  elleni  fellebbezés  másodpéldányának  a
fellebbező  fél  ellenfelének  történő  megküldése  iránt,  egyben
felhívhatja  a  fellebbező  fél  ellenfelét  a  fellebbezésre  vonatkozó
észrevételek megtételére,
az iratokat fellebbezés folytán felterjesztheti a másodfokú bírósághoz,
az iratokat felülvizsgálati kérelem folytán felterjesztheti a Kúriához, és
értesítheti  a  jogerős  határozatot  hozó  bíróságot  az  eljárás
megindításáról a felülvizsgálati kérelem másolatának megküldésével,
a  gyermek  tartása,  elhelyezése,  illetőleg  a  szüléssel  kapcsolatos
követelések iránti, továbbá az apaság és a származás megállapítására
irányuló  egyéb  perekben -  az  ismeretlen  helyen  lévő alperes,  anya,
illetve  gyermek  tartózkodási  helyének  megállapítása  érdekében  -
elrendelheti az alperes, az anya, illetve a gyermek felkutatását. Ha az
alperes,  az  anya,  illetve  a  gyermek  felkutatása  elrendelésének  oka
megszűnt,  jogosult  az  erről  szóló  végzést  meghozni,  és  annak
megküldésével  haladéktalanul  értesíteni  az  illetékes
rendőrkapitányságot.

Kijelölések: -

Kirendelések

17.P.tanács:
Dr. Krastenics Ildikó pécsi járásbírósági bíró 2015. augusztus 27. napjától tartósan távol.

3.P. tanács: 
Dr. Tóth András mohácsi járásbírósági bíró kirendeléssel 2014. december 15. napjától 2018. 
december 15. napjáig.
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 Peren kívüli ügyekben eljáró titkár

A tanács száma: 20.Pk.
A bírósági titkár neve: Dr. Nagy Piroska
Helyettes: Dr. Tamacz Anita, dr. Radochay Nóra, dr. Horn Ildikó, dr. Gazdag 

Éva, dr. Gross Balázs, dr. Maletics Balázs, dr. Sugár Katalin, dr. 
Fekete Gábor 

Tárgyalási napok: hétfő, szerda, péntek
Tárgyalóterem: -

Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: Bírósági  bírósági  letét,  holtnak  nyilvánítási  eljárás,  személyes  meghallgatás
(megkeresett  bíróságként  és  egyéb)  előzetes  bizonyítás,  általános
meghatalmazás és egyéb nem peres ügy
pszichiátriai  betegek  intézeti  gyógykezelésének  elrendelése  és
felülvizsgálata 

A tanács száma: 24.Pk.
A bírósági titkár neve: Dr. Horn Ildikó
Helyettes: Dr. Nagy Piroska, dr. Tamacz Anita. dr. Radochay Nóra, dr. Gazdag 

Éva, dr. Gross Balázs, dr. Maletics Balázs, dr. Sugár Katalin, dr. 
Fekete Gábor

Tárgyalási napok: hétfő, szerda, péntek
Tárgyalóterem: -

Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes 

Ügycsoportok: bírósági  letét, holtnak nyilvánítási eljárás, személyes meghallgatás 
(megkeresett bíróságként és egyéb) előzetes bizonyítás, általános 
meghatalmazás és egyéb nem peres ügy
pszichiátriai  betegek  intézeti  gyógykezelésének  elrendelése  és
felülvizsgálata 

Végrehajtási ügyekben eljáró titkárok 

A tanács száma: 19.Vh. 
A bírósági titkár neve: Dr. Radochay Nóra
Helyettes: Dr. Horn Ildikó
Tárgyalási napok: szükség szerint
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes
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vezető:
Ügycsoportok: végrehajtási ügyek

A tanács száma: 21.Vh. 
A bírósági titkár neve: Dr. Tamacz Anita
Helyettes: Dr. Fekete Gábor
Tárgyalási napok: szükség szerint
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: végrehajtási ügyek

A tanács száma: 24.Vh. 
A bírósági titkár neve: Dr. Horn Ildikó
Helyettes: Dr. Radochay Nóra
Tárgyalási napok: szükség szerint
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: végrehajtási ügyek 

A tanács száma: 25.Vh. 
A bírósági titkár neve: Dr. Fekete Gábor
Helyettes: Dr. Tamacz Anita
Tárgyalási napok: szükség szerint
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: végrehajtási ügyek 

Végrehajtási ügyekben eljáró végrehajtási ügyintézők

A tanács száma: 22.Vh.
A bírósági titkár neve: Dr. Jánosi Edit
Helyettes: Nemesné dr. Gátos Írisz
Tárgyalási napok:  -
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes
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Ügycsoportok: végrehajtási ügyek

A tanács száma: 23.Vh.
A bírósági titkár neve: Nemesné dr. Gátos Írisz
Helyettes: Dr. Jánosi Edit
Tárgyalási napok:  -
Tárgyalóterem:
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: végrehajtási ügyek

Hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartással
kapcsolatos ügyek intézése

A hozzátartozók közötti  erőszak miatt  alkalmazható  távoltartásról  szóló 2009. évi  LXXII.
törvény  12.  §-ában  és  a  13.  §-ában  meghatározott  ügyek  intézését  a  polgári  ügyszakban
tevékenykedő  bírák  végzik,  a  tanácsszámuk  sorrendjében,  előre  meghatározott  ügyeleti
beosztás szerint.

A bírósági vezető/vezetők által tárgyalt ügyek köre és a rájuk vonatkozó
elosztási mód

A tanács száma: 1.B.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Hajdu István

Helyettes: Dr. Folbert Csaba
Tárgyalási napok: kedd
Tárgyalóterem: fsz. 20/II.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Hajdu István elnök

Ügycsoportok: a vagyon elleni bűncselekmények
a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények
az emberi szabadság elleni, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs
elleni, a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények
az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
az élet a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
a magánvádas ügyek intézése
a  közbiztonság elleni,  a  köznyugalom elleni  a  közbizalom elleni,  a
közigazgatás  rendje  elleni  és  az  egészséget  veszélyeztető
bűncselekmények
az  igazságszolgáltatás  elleni  és  a  hivatalos  személy  elleni
bűncselekmények
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az emberi szabadság elleni bűncselekmények
 a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítéssel kapcsolatos
 ügyek
a közlekedési bűncselekmények közül a járművezetés ittas vagy bódult
állapotban  bűncselekménye
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések: fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíró, nyomozási feladatokat ellátó 
bíró

A tanács száma: 1.P.
A tanács összetétele/ a 
bíró neve:

Dr. Bence Krisztina

Helyettes: Dr. Deutsch József
Tárgyalási napok: hétfő
Tárgyalóterem: I. emelet 33.
Az ügyek elosztására 
jogosult bírósági 
vezető:

Dr. Bence Krisztina elnökhelyettes

Ügycsoportok: tulajdoni perek
öröklési perek
szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
gondnoksággal kapcsolatos perek
gazdasági  perek  (gazdasági  szervezetek  közötti  szerződéses
jogviszonyból származó kötelmi és tulajdoni perek)
házassági perek
gyermek tartása iránti és törvényen alapuló egyéb tartási perek
házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi perek
egyéb perek
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló
2009. évi LXXII. törvény 12. §-ában és a 13. §-ában meghatározott
ügyek intézése
a bírósági határozatok anonimizálásával kapcsolatos feladatok ellátása

Kijelölések:

Az elnök és elnökhelyettes az SZMSZ-ben meghatározott tárgyalási napok arányában vesz
részt az ügyek intézésében, az ügyelosztási rendnek megfelelő ügycsoportokban.

Pécs, 2016. április 4.

               Dr. Hajdu István
           a járásbíróság elnöke
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