Törvényszék ügyelosztási rendje
2019. év január 1.-december 31.

A Pécsi Törvényszék Büntető Kollégiumának ügyelosztási rendjét a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 9. § (1) bekezdése alapján figyelemmel a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 115. § (1) bekezdésében meghatározott
elvekre - a Bírói Tanács és a kollégium véleményének ismeretében, 2019. január 1.
napjától, az alábbiak szerint határozom meg:

1. Alapadatok
1.1. A Bszi. 8. § (1) bekezdése értelmében senki nem vonható el a törvényes bírájától.
1.2. A Bszi. 8. § (2) bekezdése szerint a törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok
szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre
megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölt bíró.
2. A bíróságon működő kollégiumok
2.1.1. A büntető kollégiumhoz - figyelemmel a 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás 77. § (1)
bekezdés a) pontjára - az alábbi ügycsoportok tartoznak:
a) büntető ügyek
B. - elsőfokú büntetőügyek
Bf. - fellebbezett büntetőügy
Fk. - fiatalkorú büntetőügye
Fkf. - fiatalkorúak fellebbezett büntetőügye
Bpk. büntető nemperes ügy
Bpkf. - fellebbezett büntető nemperes ügy
Bkk. - bíróság kijelölése
Bpi. - perújítási indítvány
Bny - nyomozási bírói ügyek
Bnyf. -fellebbezett nyomozási bírói ügy
Bel. - egy éven túli előzetes letartóztatás miatt felterjesztett ügy.
R. - bírósági mentesítés iránti ügy
Irf. - idegenrendészeti fellebbezett ügy
Rf. - bírósági mentesítés iránti fellebbezett ügy
Bs., Bsf. - semmisségi ügy,
Nt., Ntf.- népfelkelési ügy
Beü. - egyéb (vegyes) ügy
Beüf. - fellebbezett egyéb (vegyes) ügy
Bkif. - felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt
b) szabálysértési ügyek
Szef. - elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügy

Szpif. - fellebbezett szabálysértési perújítási ügy
Szkk. - bíróság kijelölése
c) büntetés-végrehajtási ügyek
Bv. - a büntetések és intézkedések végrehajtásával kapcsolatos ügyek
Szv. - a szabadságelvonás végrehajtásával kapcsolatos ügyek
Szvf. - fellebbezett szabadságelvonás végrehajtásával kapcsolatos ügyek
Kmv. – közérdekű munkára ítéltek ügye
Kmvf. – közérdekű munkára ítéltek fellebbezett ügye
F. - további büntetés-végrehajtási ügyek
Ff. - további büntetés-végrehajtási fellebbezett ügyek
Beüf. – a bv. bíró határozata elleni fellebbezett ügyek
2.2. Civilisztika
A kollégiumhoz – figyelemmel a 17/2014.(XII.23.)OBH utasítás (Beisz.) 77. §-ának (1)
bekezdés c) pontja alapján az alábbi ügycsoportok tartoznak:
P.
elsőfokú polgári peres ügy
Pf. fellebbezett polgári peres ügy
Pk. polgári nemperes ügy
Pkm. bírósági közvetítői ügy (mediáció)
Pkf.fellebbezett polgári nemperes ügy
Arepkf. természetes személyek bírósági adósságrendezési ügyében fellebbezett
ügy
Pkk.
bíróság kijelölése
Pv. egyéb (vegyes) ügy
Pkif.
felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt
A Beisz. 77. § (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti ügycsoportok:
Közigazgatási/munkaügyi:
Mf.
fellebbezett munkaügyi peres ügy
Mpf. fellebbezett munkaügyi nemperes ügy
Mkif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt
Kf. fellebbezett közigazgatási peres ügy
Kpf.
fellebbezett közigazgatási nemperes ügy
Kökif. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt
Gazdasági:
Beisz. 143. §-ára figyelemmel:
G.
gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye
Gpk. gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes ügye
Gf. gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett peres ügye
Gpkf. gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett nemperes ügye
Gkk. bíróság kijelölése
Fpk.
felszámolási nemperes ügy
Fpkh. felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői igény és kifogás
Cspk. csődeljárási nemperes ügy
Cspkh. csődeljárási nemperes ügyben kifogás

Apk. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény
alapján
indult ügy
Apkh. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény
alapján
indult ügyben kifogás
Vpk.
vagyonrendezési nemperes ügy
Vpkh. vagyonrendezési nemperes ügyben kifogás
Tpk.
felszámolási eljárás során jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet
javára
bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy
Beisz. 131. §-a szerint:
Cg.
cégbejegyzési és névfoglalási ügy
Cgt.
cégtörvényességi ügy, ideértve a különleges törvényességi felügyeleti
eljárást is
Vgk.
végelszámolási kifogás
Cgpk. egyéb cégügy
Kt. kényszertörlés
Tpk.
jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy tény törlésével
összefüggő nemperes ügy,
A 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 2. §-a alapján:
Pk.
a civil szervezet nyilvántartásba vétele
Pk.
a nyilvántartásba vett szervezetre vonatkozó adat, jog, valamint tény
nyilvántartásba
történő
bejegyzése,
módosítása,
törlése
(változásbejegyzési eljárás)
Pk.
azoknak az egyéb polgári nemperes eljárásoknak a lefolytatása,
amelyeket e törvény a bíróság hatáskörébe utal
Pk. a szervezet nyilvántartásból való törlése
Pk. a civil és az egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásának
vezetése
Pkt.
törvényességi felügyeleti eljárás
1/2002.(I.17.) IM rendelet 20. § (2) bekezdése folytán:
Vh. bírósági végrehajtási ügy
Vh. végrehajtási kérelem elkészítése

Az ügyelosztási rend tartalmazza a tárgyévben a törvényszéken működő tanácsok
számát, összetételét, a tanácsok, bírák, titkárok és vezetők által intézett
ügycsoportokat, akadályoztatás esetén az eljárás rendjét, az ügyelosztásra jogosult
meghatározását és az ügyelosztás módját.
3. Kollégiumok szerinti ügykiosztás

3. 1. Büntető Kollégium ügykiosztásának rendje
Az ügykiosztásra jogosultak
A büntető ügyek kiosztására a büntető kollégium vezetője jogosult. A büntető
kollégiumvezető akadályoztatása esetén a leghosszabb ideje tanácselnöki
beosztásban lévő bíró jogosult az ügyek átmeneti kiosztására. Minősített iratot
tartalmazó ügyben a törvényszék elnökhelyettese szignál.
A büntetés-végrehajtási ügyeket a csoport vezetője osztja ki. Akadályoztatása esetén a
büntetés-végrehajtási ügyeket intéző, leghosszabb ideje bírói tisztséget betöltő
(rangidős) bíró jogosult az ügyek átmeneti kiosztására.
A kiosztandó ügyek bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak
A kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot az esetleges előzményi iratokkal
felszerelve lehetőleg a lajstromba történő bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést
követő munkanapon az irodavezető bemutatja az ügykiosztásra jogosultnak.
Az ügykiosztás módszerei a Pécsi Törvényszék büntető ügyszakában
Az ügykiosztás alapja minden ügycsoportban az érkezési sorrend (automatizmus). Az
ügyelosztás átláthatósága érdekében az azonos napon érkezett, elsőfokú, másodfokú,
peres és nemperes ügyeknél külön-külön, az I. rendű vádlott (terhelt, érdekelt, eljárás
alá vont stb.) nevének betűrendje alapján kell az ügyeket lajstromozni.
A büntetőügyek kiosztása szignálási körönként, automatikusan, az érkezési sorrend
elve alapján történik, a bírák, vagy a másodfokú tanácsok között az ügyek emelkedő
számsorrendben, egymást követően kerülnek elosztásra.
Amennyiben az egy napon érkezett ügyek kiosztása után nem kerül minden azonos
szignálási körbe tartozóra ügy kiosztásra, az ügykiosztást az előző kiosztást folytatva
kell elvégezni.
A Pécsi Törvényszék elsőfokú ügyszakában
Az ügyeket érkezésüket követően a Büntető Iroda vezetője két csoportba osztja
akként, hogy az egyikbe a peres, másikba a nemperes ügyeket rendezi és sorszámmal
ellátja.
Az ügykiosztás során figyelemmel kell lenni a büntető ügyek tanácsok szerinti
beosztására; a 7.B tanácsra a Btk. XV., XVII., XVIII., XIX. és XX., fejezetében írt, a
törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú ügy szignálható, a 13.B és 15.B tanács a
törvényszék hatáskörébe tartozó valamennyi elsőfokú ügyet tárgyalja, külön nevesítve
a gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekményeket.

Az ügykiosztás során – mind a peres, mind a nemperes ügyeknél – a 7.B tanácsra
minden második kiosztási körben kerül sor, a 13.B és 15.B tanács minden kiosztási
körben egy ügyet kap, és e két tanácsra kell kiosztani váltakozva a gazdálkodással
összefüggő kiemelt bűncselekményeket. Amennyiben a 7.B tanácsra a rá vonatkozó
kiosztási körben – beosztása szerinti ügy hiányában – nem kerül ügy kiosztásra, úgy a
beosztása szerint ezt követően érkező ügyekből a következő ügy(ek) kerülnek
rászignálásra a kimaradt szignálási körök számával egyezően.
A kijelölt bírósági titkárok a III. sz. mellékletben megfogalmazottak szerint kapnak
nemperes ügyeket.
A szignálás során külön a 7.B tanácsra kerül kiosztásra minden, az 5.4.2 pontban
meghatározott, a Btk. XV., XVII., XVIII., XIX. és XX., fejezetében írt, általa tárgyalt ügy. A
minden egyéb gazdálkodással összefüggő kiemelt büntetőügyet a 13.B és 15.B
tanácsnak kell kiosztani akként, hogy a tanács minden kiosztási körben egy ügyet kap.
A Pécsi Törvényszék másodfokú ügyszakában
Az ügyeket érkezésüket követően a Büntető Iroda vezetője két csoportba osztja
akként, hogy az egyikbe a peres, másikba a nemperes ügyeket rendezi és sorszámmal
ellátja.
Az érkezett fellebbezett peres ügyeket ezt követően a 2.Bf., 3.Bf. és a 4.Bf. tanács között
kell elosztani, a soron következő ügyszám és a tanácsok emelkedő sorrendje szerint
akként, hogy a 4.Bf. tanács csak minden negyedik kiosztási körben kap ügyet.
A másodfokú büntető nemperes ügyeket, 2018. április 1. napjától úgy kell elosztani,
hogy azokat a 2.Bf. és 3.Bf. tanács 50-50 százalékos arányban intézi, az automatikus
szignálásnak megfelelően.
Az elsőfokú büntetés-végrehajtási ügyeket a Büntetés-végrehajtási Csoport vezetője
osztja ki a büntetés-végrehajtási feladatok ellátására kijelölt 4 kijelölt 3 bíró és a kijelölt
titkár között, 2018. április 1. napjától kezdve. Törekedni kell arra, hogy a bírók
elsődlegesen a kizárólag bírói hatáskörbe tartozó ügyeket intézzék.
Ügycsoportonként és ügy tárgya szerinti szakosodás:
A Pécsi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjánál a csoportvezető bíró intézi az
Szv., F, és a Kmv. ügyeket, míg a kijelölt titkár a pénzbüntetés átváltoztatása mellett, a
2013. évi CCXL. tv. által hatáskörébe utalt ügyeket. Akadályoztatásuk, vagy kizáró ok
fennállása esetén a törvényszék elnöke által kijelölt további bírók járnak el a büntetésvégrehajtási ügyekben.
Eltérés az ügykiosztás általános rendjétől
Az ügy tárgyához képest

A másodfokú büntető peres ügyek esetében – az ittas/bódult járművezetés
alapesetének kivételével (Btk. 236. § (1), 237. § (1)) – azokat, amelyek a tárgyukban
közlekedési bűncselekményt (Btk. XXII. Fejezet), a foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetést (Btk. 165. §) és a segítségnyújtás elmulasztását (Btk. 166. §)
tartalmaznak, a szignálási körből kivéve a 4.Bf. tanácsra kell kiosztani. Ilyen ügy
kiosztása esetén a 4.Bf. tanács a ráosztott ügyek száma szerint kimarad a rá
vonatkozó szignálási körből.
A nyomozási bíró határozatának felülbírálatával kapcsolatos másodfokú nemperes
ügyekben (Bnyf.) az első esetben automatikusan kerül az ügy kiszignálásra, azonban
ezt követően az ügyben már eljárt másodfokú tanács intézi az adott ügyben érkezett
további fellebbviteli ügyeket. E vonatkozásban azonos ügynek minősül különösen az
azonos ügyészi számon érkezett Bnyf. ügy.
Az ügy perjogi sajátosságához képest
Amennyiben egy fellebbezett ügynek több ügycsoportba tartozó ügyszáma, vagy
azonos ügycsoportba tartozó több ügyszáma van, ugyanazt a tanácsot kell kijelölni. Az
ügyet megindító kezdőirat érkezését követően másodfokú bíróságként az ügyben már
eljárt másodfokú tanács intézi az adott ügyben érkezett további fellebbviteli ügyeket.
Amennyiben az ügyek egyesítése, illetve együttes elbírálása az eltérést indokolja;
ebben az esetben az ügyet arra kell kiosztani, akinél a célszerűségi szempontok
jelentkeznek.
Az egyenletes munkateher biztosítása végett
Amennyiben a szignálásra jogosult megállapítja, hogy az egyenletes munkateher nem
biztosított, megjelöli azon bírákat, vagy másodfokú tanácsokat, akiknek a munkateher
kiegyenlítése érdekében az ügykiosztástól eltérően több ügyet kell kapniuk. E körben
bíránként/tanácsonként megjelöli az egyenletes munkateher biztosítása érdekében
kiosztandó ügyek számát.
A fenti számítás elvégzését követően a szignálást az ügykiosztás leírt technikája
szerint, kizárólag ezen bírák vagy másodfokú tanácsok között folytatja, ameddig az
egyedileg megjelölt ügyszámok kiszignálásra nem kerülnek.
Az egyenletes munkateher biztosítása érdekében történő eltérés csak a kollégium
jóváhagyásával lehetséges.
Az ítélkezés időszerűségének biztosítása végett
Amennyiben a nemperes, soron kívüli ügy, ítélkezési szünet alatt érkezik; ebben az
esetben az ügykiosztás technikája szerint az ügyet azok között kell kiosztani, akik a
szóban forgó időszakban ügyeletet teljesítenek. Az ügyeletet teljesítő ügyeleti idejének
utolsó napján érkezett soron kívüli ügyeket az őt követő ügyeletesre kell szignálni.
Amennyiben a bíró szolgálati viszonya megszűnt; ebben az esetben az ügykiosztás
technikája: azt azok között kell kiosztani, akik annak elintézésére jogosultak.
Amennyiben az ügy a bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte alatt érkezik; ebben
az esetben az ügykiosztás technikája: azok között kell szétosztani, akik annak
elintézésére jogosultak.

Az átosztás rendje
Az ügyek átosztására csak kivételesen, a jogszabályban előírt feltételek fennállása
esetén kerülhet sor azzal, hogy ilyen esetben az ügy kiosztása az ügyelosztási rendben
meghatározott általános szabályok szerint történik.
A másodfokú tanácsok vonatkozásában a kizárási ok abban az esetben merülhet fel,
amennyiben az mindegyik, az adott másodfokú tanácsban dolgozó tanácselnök
vonatkozásában fennáll.
A bíró, vagy a teljes másodfokú tanács kizárása esetén az ügyet arra kell kiosztani, aki
az ügykiosztás 5.4, illetve 5.5 pontban írt módja alapján az ügyet, mint soron
következőt kapta volna.
Amennyiben az ügy a kizárási ok miatt már a kiosztását követően kerül átszignálásra,
úgy az átosztással érintett, ügyet kapó tanács következő automatikus szignálási rend
alapján kiosztásra kerülő ügyét az ügyet átadó tanácsra kell szignálni.
A helyettesítés rendje
Elsőfokú ügyek esetében bíró helyettesítésére nincs lehetőség, az ügy átosztására
kerül sor.
Másodfokú ügyekben a tanács tagjának helyettesítését elsősorban az adott tárgyalási
napon nem tárgyaló bírák közül jelöli ki elsősorban az igazgatási tanácselnök,
másodsorban a kollégiumvezető.
A büntetés-végrehajtási csoportban a helyettesítést elsősorban az adott tárgyalási
napon nem tárgyaló bírók közül a kollégiumvezető által kijelölt bíró látja el.
Ha a fenti szabályok figyelembevételével sem alakíthatóak meg a fellebbviteli
tanácsok, a helyettest a kollégiumvezető jelöli ki a kollégium törvényszéki bíró és a
járásbíróságról a törvényszékre kirendelt bíró beosztású tagjai közül. Ha a tárgyalásra
helyettes így sem állítható, a tárgyalást a tanács elnöke, vagy a tanácsban ítélkező bíró
halasztja el, vagy az ügy átosztásra kerül.
3. 2. A Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi kollégium ügykiosztásának
rendje
Ügykiosztásra jogosult bírósági vezető
Az SzMSz előírása alapján az ügyek szignálását a kollégiumvezető vagy a
kollégiumvezető-helyettes végzi. Akadályoztatásuk esetén a helyettesítésre a rangidős
tanácselnök jogosult.
Az ügykiosztás menete
A Büsz. 30. §-ában írtaknak megfelelően a kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő
iratot az esetleges előzményi iratokkal felszerelve a lajstromba bejegyzés napján, de
legkésőbb az érkezést követő munkanapon az irodavezető bemutatja az ügyelosztásra
jogosult vezetőnek, aki legkésőbb az ezt követő napon az eljáró bírót kijelöli.

Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazására kerül sor.
Az automatikus ügykiosztás alkalmazott módszerének meghatározása
A Büsz. 31. § h) pontja alapján a törvényszéki elsőfokú peres és nemperes ügyekben
automatikus az ügykiosztás, amely ügycsoportonként, az érkezés szerint
a
soron
következő ügyszám és a tanácsok sorszámának megfelelő sorrendjében történik. Ha
minden tanács sorra került, a sort elölről kell kezdeni. Amennyiben számítógépes
program segíti az ügyelosztást, úgy a számítógépes javaslat az ügykiosztásra jogosult
vezető elfogadásával valósul meg.
Az elsőfokú polgári peres és nemperes, valamint a gazdálkodó szervezetek egymás
közötti peres ügycsoportban a 4, 14, 15, 18, 37. számú bírói tanácsok számozásának
sorrendje szerint kell az érkezési sorrendben az ügyeket tanácsra kiosztani.
Kivétel: a 11.P. számú bírói tanács, mert törvényszéki elsőfokú peres és nemperes új
ügyet 2017. május 5. napjától már nem kap, de a folyamatban lévő ügyeit befejezi. Az
utolsó ügy befejezésének napjával a 11.P. tanács megszűnik.
A törvényszéki elsőfokú nemperes ügyek közül az érkezési sorrend szerint
felszámolási nemperes ügy, felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői igény és
kifogás, csődeljárási nemperes ügy, csődeljárási nemperes ügyben kifogás, a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján indult ügy, a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 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 az 5. és 7. bírói tanácsok
számozásának sorrendje szerint kerülnek kiosztásra.
A cégbejegyzési és változásbejegyzési ügy, cégtörvényességi ügy, a végelszámolási
kifogás, a kényszertörlés, a jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog vagy
tény törlésével összefüggő nemperes ügy a 4, 7. és 17. bírói tanácsok számozásának
sorrendjének megfelelően az ügyérkezés szerint a soron következő ügyszámmal
kerülnek kiosztásra.
Csőd- és felszámolási nemperes ügy – az 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 6. § (6) és (7)
bekezdése szerint – az érkezés sorrendjében 15. titkári tanácsnak kerülnek kiosztásra.
A civil szervezet nyilvántartásba vétele, a nyilvántartásba vett szervezetre vonatkozó
adat, jog, valamint tény nyilvántartásba történő bejegyzése, módosítása, törlése
(változásbejegyzési eljárás, azoknak az egyéb polgári nemperes eljárásoknak a
lefolytatása, amelyeket e törvény a bíróság hatáskörébe utal, a szervezet
nyilvántartásból való törlése, a civil és az egyéb cégnek nem minősülő szervezetek
nyilvántartásának vezetése ügycsoportban az ügyérkezés szerint a soron következő
ügyszámmal a 23. és a 18. titkári tanácsok számozásának sorrendjében kerülnek az
ügyek a két titkár között kiosztásra.

Az egyéb nemperes ügycsoportban intézése (jogtanácsosi igazolványok kiállítása,
nyilvántartásba vétele iránti ügy, általános meghatalmazás jegyzékébe bevezetés iránti
ügy, törvényszék által őrzött közjegyzői okiratokkal kapcsolatos ügy) az ügyérkezés
szerint a soron következő ügyszámmal a 27. és a 23. titkári tanácsok számozásának
sorrendjében kerülnek az ügyek a két titkár között kiosztásra.
Az egyéb nemperes ügycsoportban intézése az ügyérkezés szerint a soron következő
ügyszámmal a 23. és a 40. titkári tanácsok számozásának sorrendjében kerülnek az
ügyek a két titkár között kiosztásra.
A cégbejegyzési és változásbejegyzési, névfoglalási és cégtörvényességi ügyben – a
2006. évi V. törvény előírása szerint – az ügycsoportban az ügyérkezés szerint a soron
következő ügyszámmal a 9. és 31. bírósági ügyintézői tanácsok számozásának
sorrendjében kerülnek az ügyek az érkezés napján és sorrendjében kiosztásra. Ha az
érkezett ügyek magas száma folytán az időszerű eljárás miatt szükségessé válik, úgy
20. bírósági ügyintézői tanácsként 9,31,20. számsorrendben történik az ügyérkezés
szerint és napján az ügyek kiosztása.
Automatikustól eltérő ügykiosztás
A bírósági közvetítői ügy a 21, 24. és 38. titkári tanácsok között kerül kiosztásra azzal,
hogy nem érvényesül az automatikus kiosztás, mert a 21-es tanács 100%-os
ügykiosztással intézi a bírósági közvetítői eljárást, míg a 24. és 38-as titkári tanácsok
más nemperes ügyeket intéznek és csak a 21-es tanács kizárása, tartós távolléte,
illetőleg ha az érkezett ügyek magas száma folytán az időszerű eljárás miatt
szükségessé válik a 38, valamint a 24. számozási sorrend szerint e tanácsok között
kerülnek az ügyek kiosztásra.
Az 1. tanácsszám alatti titkárra kerül kiosztásra az érkezés napján valamennyi bírósági
végrehajtási ügy és végrehajtási kérelem, mely titkári tevékenységének 20%-át jelenti.
13. tanácsszám alatt az egyéb vegyes polgári és gazdasági nemperes ügy egy titkárra
kerül kiosztásra az érkezés napján, mely a titkári tevékenységének 10%-át teszi ki.
A másodfokú peres és nemperes civilisztikai ügycsoportjaiban az ügyelosztási rendben
meghatározottak alapján automatikusan történik az érkezett ügy 1. és 2.Pf. tanácsra
történő kiosztása.
Kivétel:
Az 1. tanács ítélkezik a másodfokú peres ügyekből a munkaügyi és közigazgatási peres
ügyekben, dologi jogi perek, az öröklési jogviszonyból eredő jogvitákban, végrehajtás
megszüntetése és korlátozása iránti ügyekben, a végrehajtási igényperekben, továbbá
a deviza alapú hitelekkel kapcsolatos ügyekben. Dönt a másodfokú nemperes

ügyekből a bíróság kijelölése, a hagyatéki, a közigazgatási, a munkaügyi nemperes
ügyekben.
A 2. tanács ítélkezik a másodfokú peres ügyekből a házassági per, a házassági
(élettársi) vagyonjogi per, státuszper, szülői felügyeleti jog gyakorlásával, tartásdíjjal
kapcsolatos ügyek, gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos perekben. Nemperes
ügyekből a pszichiátriai gyógykezeltek ügyében hozott végzések elleni fellebbezés
elbírálásában.
Az 1.Pf. és 2.Pf. tanács között a szerződéses jogviszonyból eredő, valamint, a
szerződésen kívül okozott kár megtérítése iránti ügyekben 4:6 arányban kerülnek
kiosztásra. A végrehajtással kapcsolatos nemperes ügyek kiosztásának aránya az 2.Pf
és a 1.Pf tanácsok között 1:9.
A két tanács peres és nemperes ügyei közül az azonos tárgyú ügyek kiosztása során az
osztandó ügyeknél olyan arányban kell az ügyeket tanácsra szignálni, hogy a kiosztott
ügyek aránya a tanácsok létszámát is figyelembe véve egyenlőséget mutasson.
A vezetők: a törvényszék elnöke a másodfokú peres ügyek intézésében vesz részt, az
1. tanácsra kiszignált ügyekből a tanácselnök által ráosztott ügyben előadó, illetve
szavazóbíróként. A törvényszék kollégiumvezetője tanácselnökként a 2. tanácsra
kiszignált, az ügyelosztási rend szerint meghatározott másodfokú peres és nemperes
ügyek, valamint a nemperes cégügyek intézésében jár el. A cégügyek rászignálása
automatikusan történik, míg a peres és nemperes fellebbezett ügyek ügykiosztása az
általános szabályok szerint valósul meg. A folyamatban lévő törvényszéki elsőfokú
ügyek befejezése mellett a kollégiumvezető-helyettes a másodfokú peres ügyekben
előadóbíróként az 1.Pf. és 2.Pf. tanácsban is a tanácselnök beosztása szerint vesz
részt. Az ügykiosztásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy a vezetők - az igazgatási
feladatok mellett – ítélkeznek.
A tanácsok: a másodfokú ügyeket tárgyaló tanácsok az ügyelosztási rendben
feltüntetett ügycsoportban a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálják el. Tárgyalási
napon ítélkeznek azokban az ügyekben, amelyekben a fellebbezés tárgyaláson kívül
nem bírálható el. A másodfokú peres és nemperes ügyeket teljes ügykiosztással
intézik.
Az egyesbírók: az elsőfokú ügyekben az ügyelosztási rend által meghatározott
ügycsoportban heti két napon ítélkeznek teljes ügykiosztással. Nemperes ügyekben is
teljes a bírák ügykiosztása.
A titkárok: az 1.Vh tanács 20%-os, a 13.Pk tanács 10%-os, a többi titkár 100%-os
ügykiosztással intézi az ügyelosztási rendben feltüntetett ügycsoportban a
tevékenységét.

A bírósági ügyintézők: ügykiosztása 100%-os mértékű a cégbíróságon.
Kiemelt jelentőségű ügyekben a polgári kollégium valamennyi tanácsa eljár.
Az automatizmustól történő eltérés esetei
Az ügyek kiosztása során az ügyelosztási rend szabályaitól eltérni a már kijelölt
tanácsról, (bíróról, titkárról, bírósági ügyintézőről) az ügyet más tanácsra (bíróra,
titkárra, bírósági ügyintézőre) átosztani a Bszi. 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
az alábbi esetekben lehet:
Perjogi helyzethez képest
Soronkívüli ügy
Egyesítés, együttes elbírálás végett
Bíró kizárása esetén az ügyet a kizárt tanácsot követő számú tanácsra kell kiosztani, az
ügykiosztásból kimaradt bíróra pedig a soron következő azonos tárgyú ügy kerül
kiosztásra.
Egyenletes munkateher biztosítása végett
Tanácsok eltérő létszáma miatt
Ügyhátralék feldolgozása miatt
A másodfokú felülbírálatok számának kiegyenlítése végett
Egyéb körülményekhez képest
Ítélkezési szünet tartalma alatt/miatt
Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy jellegére
Bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt
Az ügy előzményében eljárással szoros összefüggés miatt
Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt
Az újralajstromozott ügyeket a korábban eljárt tanácsra kell kiosztani
A helyettesítés rendje
A kollégium vezetőjét a kollégiumvezető-helyettes helyettesíti akadályoztatása esetén.
Mindkettőjük akadályoztatása során a rangidős tanácselnök helyettesít.
3.3.
Az I. számú melléklet a büntető ügyszakba beosztott és kirendelt bírók által intézett
elsőfokú ügyeket
Az I/a. sz. melléklet: Az elsőfokú büntetőügyek szignálási körébe nem tartozó, a Pécsi
Törvényszéken a 21/2016. (XI.30.) AB határozatra figyelemmel eljáró járásbírósági
bírák
A II. számú melléklet: a büntető ügyszakban a beosztott és kirendelt bírók által Intézett
másodfokú ügyeket
A III. számú melléklet: A büntető ügyszakban a kijelölt titkárok és bírósági ügyintézők
által intézett ügyek
A IV. számú melléklet: A civilisztikai ügyszakba beosztott bírák által intézett elsőfokú
ügyek
Az V. számú melléklet: A civilisztikai ügyszakba beosztott és kirendelt bírák által

intézett fellebbviteli ügyek
A VI. számú melléklet: A civilisztikai ügyszakba beosztott titkárok és bírósági
ügyintézők által intézett ügyek
I. számú melléklet: a büntető ügyszakba beosztott és kirendelt bírók által intézett
elsőfokú ügyeket
(Időbeli hatály: 2019. január 1. – 2019. december 31.)
Btk. XV., XVII., XVIII., XIX. és XX.
fejezetében írt büntetőügyek (B.),
fiatalkorúak
törvényszéki
elsőfokú
hatáskörbe tartozó büntetőügyei (Fk.),
büntető
nemperes
ügyek
(Bpk.),
7.B.
Dr. Antal Gábor
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)
nyomozási bírói ügyek (Bny.) közül azon
ügyek, melyek vádemelést követően
járásbírósági
I.
fokú
hatáskörbe
tartoznak,
A
törvényszéki
hatáskörbe
tartozó
gazdálkod
elsőfokú büntetőügyek (B.),
ással
fiatalkorúak
törvényszéki
elsőfokú
összefüggő
hatáskörbe tartozó büntetőügyei (Fk.),
kiemelt
büntető
nemperes
ügyek
(Bpk.),
bűncselek
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)
Dr.
mények
nyomozási bírói ügyek (Bny.) közül azon
Barkaszi
esetében
ügyek, melyek vádemelést követően
Attila
az
eljáró
járásbírósági
I.
fokú
hatáskörbe
tanács
tartoznak,
(Kirendel
összetétele
ve a
lehet:
Pécsi
13.B
Járásbíró
PGKM Kollégium
Büntető
ságról
2017.
Dr.Oltai
Judit
06. 01. –
Zsófia
2020.
Dr.Mezey Szilárd
05. 31Dr.Kovács Attila
Dr.Horváth Márta
ig)
Dr.Góg Gabriella
Dr.Csizek Zoltán
Dr.Bohli Eszter
Dr.Szabó Eszter
Dr.Hajdu István
Dr.Simon
Krisztina
Dr.Kovács János

Dr.
Darvasi
Szilvia

15.B.

(Kirendel
ve a
Szigetvá
ri
Járásbíró
ságról

2017.
01. 01. –
2019.
12. 31ig)

A
gazdálkod
ással
összefüggő
kiemelt
bűncselek
mények
esetében
az
eljáró
tanács
összetétele
lehet:

törvényszéki
hatáskörbe
tartozó
elsőfokú büntetőügyek (B.),
fiatalkorúak
törvényszéki
elsőfokú
hatáskörbe tartozó büntetőügyei (Fk.),
büntető
nemperes
ügyek
(Bpk.),
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)
nyomozási bírói ügyek (Bny.) közül azon
ügyek, melyek vádemelést követően
járásbírósági
I.
fokú
hatáskörbe
tartoznak,

PGKM Kollégium

Dr.Horváth Márta
Dr.Csizek Zoltán
Dr.Szabó Eszter

Büntető
Dr. Oltai Judit
Zsófia
Dr.Mezey Szilárd
Dr.Kovács Attila
Dr.Góg Gabriella
Dr.Bohli Eszter
Dr.Hajdu István
Dr.Simon
Krisztina
Dr.Kovács János

Az elsőfokú büntetőügyek szignálási körébe nem tartozó, de még elsőfokú
törvényszéki büntetőügyeket tárgyaló bírák:
(Időbeli hatály: 2019. január 1. – 2019. december 31.)

8.B.

12.B
.

Dr.
Schadt
Krisztián

Dr. Kovács Attila

törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú büntetőügyek
(B.),
fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó
büntetőügyei (Fk.),
büntető nemperes ügyek (Bpk.), bírósági mentesítés
iránti ügy (R.) nyomozási bírói ügyek (Bny.) közül azon
ügyek, melyek vádemelést követően járásbírósági I. fokú
hatáskörbe tartoznak,
törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú büntetőügyek
(B.),
fiatalkorúak törvényszéki elsőfokú hatáskörbe tartozó
büntetőügyei (Fk.),
büntető nemperes ügyek (Bpk.), bírósági mentesítés
iránti ügy (R.) nyomozási bírói ügyek (Bny.) közül azon

ügyek, melyek vádemelést követően járásbírósági I. fokú
hatáskörbe tartoznak,
I/a. sz. melléklet: Az elsőfokú büntetőügyek szignálási körébe nem tartozó, a Pécsi
Törvényszéken a 21/2016. (XI.30.) AB határozatra figyelemmel eljáró járásbírósági
bírák:
(Időbeli hatály: 2019. január 1- 2019. december 31.)
17.B.

Dr. Bohli Eszter

Pécsi
Járásbíróság

19.B.

Dr. Kovács János

Pécsi
Járásbíróság

20.B.

Dr. Hajdu István

Pécsi
Járásbíróság

21.B.

Dr. Simon
Krisztina

Siklósi
Járásbíróság

2018.II.12019.I.31.ig
2018.II.12019.I.31.ig
2018.II.12019.I.31.ig
2018.II.12019.I.31.ig

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

II. számú melléklet: A beosztott és kirendelt bírók által intézett másodfokú ügyek
(Időbeli hatály: 2019. január 1. - 2019. december 31.)
Igazgatási tanácselnök:
Dr. Kiss László
Tanácselnök:
Dr. Góg Gabriella

2.Bf

Tagjai:
Dr. Kovács Csaba
Dr. Kovács Attila
Dr. Antal Gábor
Dr. Barkaszi Attila
Dr. Darvasi Szilvia
Dr. Mezey Szilárd
Dr. Oltai Judit Zsófia
Dr. Schadt Krisztián

minden
másodfokú
intézendő ügy

törvényszéki
eljárásban

Igazgatási tanácselnök:
Dr. Szalai Katalin
Tanácselnök:
Dr. Wirth Béla
Dr. Oltai Judit Zsófia
3.Bf.

Tagjai:
Dr. Kovács Csaba
Dr. Mezey Szilárd
Dr. Antal Gábor
Dr. Barkaszi Attila
Dr. Darvasi Szilvia
Dr. Góg Gabriella
Dr. Kovács Attila
Dr. Schadt Krisztián

minden
másodfokú
intézendő ügy

törvényszéki
eljárásban

minden
másodfokú
intézendő ügy

törvényszéki
eljárásban

Igazgatási tanácselnök:
Dr. Kovács Csaba

4.Bf.

Tagjai:
Dr. Kovács Attila
Dr. Schadt Krisztián
Dr. Antal Gábor
Dr. Barkaszi Attila
Dr. Darvasi Szilvia
Dr. Góg Gabriella
Dr. Mezey Szilárd
Dr. Oltai Judit Zsófia

III. számú melléklet: A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek
(Időbeli hatály: 2019. január 1. – 2019. december 31.)
dr. Horváth Attila
16.Bv. kijelölt bírósági
büntetés-végrehajtási ügyek
titkár
Dr. Billege Virág
titkár által intézhető különleges eljárások, zárt
kijelölt bírósági
célú távközlő hálózat útján tárgyalás tartása,
29.
titkár
első- és másodfokú nemperes ügyek intézése,
(2019. december
határozattervezetek készítése
31-ig)
Dr. Tolnai Judit
titkár által intézhető különleges eljárások, zárt
kijelölt bírósági
célú távközlő hálózat útján tárgyalás tartása,
28.
titkár
első- és másodfokú nemperes ügyek intézése,
(tartósan távol)
határozattervezetek készítése

30.

Dr. Gross Balázs
kijelölt bírósági
titkár
(2019. június 30-ig)
Oleticsné dr.
Szirmai Mónika
bírósági ügyintéző
Tóth Edit
bírósági ügyintéző
Bencze Adél
bírósági ügyintéző
Zsók Anita
bírósági ügyintéző

titkár által intézhető különleges eljárások, zárt célú
távközlő hálózat útján tárgyalás tartása,
első- és másodfokú nemperes ügyek intézése,
határozattervezetek készítése
kurrenciális ügyintézés, jegyzőkönyvvezetői
feladatok ellátása
jegyzőkönyvvezetői és a kollégiumvezető mellett
igazgatási feladatok ellátása, anonimizálás
kurrenciális ügyintézés, jegyzőkönyvvezetői
feladatok ellátása, anonimizálás
kurrenciális ügyintézés jegyzőkönyvvezetői
feladatok ellátása, anonimizálás

IV. számú melléklet: A civilisztikai ügyszakba beosztott bírák által intézett
elsőfokú ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2019. január 01-december 31.
Tanácsszám
4.

Név

Dr. Nagy
Tamás

Intézett ügycsoport
-

Ajándék visszakövetelése
Alapítvány, társadalmi szervezet
megszüntetése iránti per
Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti
per
Bíróság elleni kártérítési per
Büntetés-végrehajtás során okozott kár
Civil nyilvántartási eljárásban hozott végzés
hatályon kívül helyezése iránti per
Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat
érvénytelensége
Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing
jogviszonyokkal kapcsolatos per
Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés
Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per
Egyéb dologi per
Egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár
Egyéb nem nevesített megállapítási per
Egyéb vegyes kötelem
Egyéb öröklési per
Egyéb, cégnek nem minősülő szervezeteket
érintő per

-

4.

Dr. Nagy
Tamás

-

Egészségügyi intézménnyel szembeni
kártérítési per
Felszámolással kapcsolatos per
Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése
Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának
mögöttes felelőssége
Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének
felelőssége
Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos
per
Hagyatéki hitelezői igény
Házassági vagyonjogi per
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és
kiigazítása
Iparjogvédelmi per
Jogalap nélküli gazdagodás
KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per
Kártalanítás a Be. alapján
Képmás, és hangfelvételhez való jog
érvényesítése iránt indított per
Kötelesrész
Közérdekű adat kiadása
Közös jogkezelés keretében érvénytelen
szerződés és szomszédos jogi per
Közös tulajdon megszüntetése
Közösséghez tartozással összefüggő
személyiségi jog érvényesítése
Magyar Állam elleni öröklési per
Mezőgazdasági termékértékesítési
szerződéssel kapcsolatos per
MNB által benyújtott közérdekű kereset
Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással
kapcsolatos per
Sajtóhelyreigazítási per
Szavatosság, jótállás, kötbér
Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos
per
Szerződés hatálytalansága
Szerződés nem létezése, érvénytelensége
Szerzői és szomszédos jogi per
Szállítási szerződés
Tagkizárás iránti per
Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per
Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos

-

Tanácsszám
11.

Név

Dr. Gelencsér
Zoltán

per
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
szakvéleményére alapított per
Testi épség, egészség megsértésével
kapcsolatos igény
Tisztességtelen szerződési feltétel
érvénytelensége iránti per
Tulajdonjog megállapítása
Tulajdonjog megállapítása öröklési alapon
Társasági határozat felülvizsgálata iránti per
Utazási szerződésből eredő per
Vadkár
Versenyfelületi eljárás
Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per
Vállalkozási szerződés
Végrendelet érvénytelensége
Ági öröklés
ÁSZF kikötés érvénytelenségének
megállapítása iránti per (deviza)
ÁSZF kikötés érvénytelenségének
megállapítása iránti per (forint)
Élettársak vagyonjogi igénye
Értékpapírból származó jogviszonnyal
kapcsolatos per
Öröklési szerződéssel kapcsolatos per
Szállítmányozási szerződés
Végrehajtás megszüntetése, korlátozása

Intézett ügycsoport

-

Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing
jogviszonyokkal kapcsolatos per
Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés
Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos
per
Egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár
Egészségügyi intézménnyel szembeni
kártérítési per
KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per
Képmás, és hangfelvételhez való jog
érvényesítése iránt indított per

-

Tanácsszám
14.

Név

Dr. Hortobágyi
Éva

Intézett ügycsoport
-

14.

Dr. Hortobágyi
Éva

Sajtóhelyreigazítási per
Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos
per

-

Ajándék visszakövetelése
Alapítvány, társadalmi szervezet
megszüntetése iránti per
Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése
iránti per
Bíróság elleni kártérítési per
Büntetés-végrehajtás során okozott kár
Civil nyilvántartási eljárásban hozott végzés
hatályon kívül helyezése iránti per
Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat
érvénytelensége
Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing
jogviszonyokkal kapcsolatos per
Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés
Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos
per
Egyéb dologi per
Egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár
Egyéb nem nevesített megállapítási per
Egyéb vegyes kötelem
Egyéb öröklési per
Egyéb, cégnek nem minősülő szervezeteket
érintő per
Egészségügyi intézménnyel szembeni
kártérítési per
Felszámolással kapcsolatos per
Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj
megfizetése
Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának
mögöttes felelőssége
Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének
felelőssége

-

Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos
per
Hagyatéki hitelezői igény
Házassági vagyonjogi per
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és
kiigazítása
Iparjogvédelmi per
Jogalap nélküli gazdagodás
KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per
Kártalanítás a Be. alapján
Képmás, és hangfelvételhez való jog
érvényesítése iránt indított per
Kötelesrész
Közérdekű adat kiadása
Közös jogkezelés keretében érvénytelen
szerződés és szomszédos jogi per
Közös tulajdon megszüntetése
Közösséghez tartozással összefüggő
személyiségi jog érvényesítése
Magyar Állam elleni öröklési per
Mezőgazdasági termékértékesítési
szerződéssel kapcsolatos per
MNB által benyújtott közérdekű kereset
Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással
kapcsolatos per
Sajtóhelyreigazítási per
Szavatosság, jótállás, kötbér
Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos
per
Szerződés hatálytalansága
Szerződés nem létezése, érvénytelensége
Szerzői és szomszédos jogi per
Szállítási szerződés
Tagkizárás iránti per
Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per
Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos
per
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
szakvéleményére alapított per
Testi épség, egészség megsértésével
kapcsolatos igény
Tisztességtelen szerződési feltétel
érvénytelensége iránti per
Tulajdonjog megállapítása

-

Tanácsszám
15.

Név

Dr. Szabó
Dénes

Intézett ügycsoport
-

15.

Dr. Szabó
Dénes

Tulajdonjog megállapítása öröklési alapon
Társasági határozat felülvizsgálata iránti per
Utazási szerződésből eredő per
Vadkár
Versenyfelületi eljárás
Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per
Vállalkozási szerződés
Végrendelet érvénytelensége
Ági öröklés
ÁSZF kikötés érvénytelenségének
megállapítása iránti per (deviza)
ÁSZF kikötés érvénytelenségének
megállapítása iránti per (forint)
Élettársak vagyonjogi igénye
Értékpapírból származó jogviszonnyal
kapcsolatos per
Szállítmányozási szerződés
Végrehajtás megszüntetése, korlátozása

-

Ajándék visszakövetelése
Alapítvány, társadalmi szervezet
megszüntetése iránti per
Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése
iránti per
Bíróság elleni kártérítési per
Büntetés-végrehajtás során okozott kár
Civil nyilvántartási eljárásban hozott végzés
hatályon kívül helyezése iránti per
Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat
érvénytelensége
Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing
jogviszonyokkal kapcsolatos per
Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés
Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos
per
Egyéb dologi per
Egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár
Egyéb nem nevesített megállapítási per
Egyéb vegyes kötelem
Egyéb öröklési per
Egyéb, cégnek nem minősülő szervezeteket

-

érintő per
Egészségügyi intézménnyel szembeni
kártérítési per
Felszámolással kapcsolatos per
Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj
megfizetése
Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának
mögöttes felelőssége
Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének
felelőssége
Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos
per
Hagyatéki hitelezői igény
Házassági vagyonjogi per
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és
kiigazítása
Iparjogvédelmi per
Jogalap nélküli gazdagodás
KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per
Kártalanítás a Be. alapján
Képmás, és hangfelvételhez való jog
érvényesítése iránt indított per
Kötelesrész
Közérdekű adat kiadása
Közös jogkezelés keretében érvénytelen
szerződés és szomszédos jogi per
Közös tulajdon megszüntetése
Közösséghez tartozással összefüggő
személyiségi jog érvényesítése
Magyar Állam elleni öröklési per
Mezőgazdasági termékértékesítési
szerződéssel kapcsolatos per
MNB által benyújtott közérdekű kereset
Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással
kapcsolatos per
Sajtóhelyreigazítási per
Szavatosság, jótállás, kötbér
Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos
per
Szerződés hatálytalansága
Szerződés nem létezése, érvénytelensége
Szerzői és szomszédos jogi per
Szállítási szerződés
Tagkizárás iránti per

-

Tanácsszám

Név

Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per
Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos
per
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
szakvéleményére alapított per
Testi épség, egészség megsértésével
kapcsolatos igény
Tisztességtelen szerződési feltétel
érvénytelensége iránti per
Tulajdonjog megállapítása
Tulajdonjog megállapítása öröklési alapon
Társasági határozat felülvizsgálata iránti per
Utazási szerződésből eredő per
Vadkár
Versenyfelületi eljárás
Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per
Vállalkozási szerződés
Végrendelet érvénytelensége
Ági öröklés
ÁSZF kikötés érvénytelenségének
megállapítása iránti per (deviza)
ÁSZF kikötés érvénytelenségének
megállapítása iránti per (forint)
Élettársak vagyonjogi igénye
Értékpapírból származó jogviszonnyal
kapcsolatos per
Öröklési szerződéssel kapcsolatos per
Szállítmányozási szerződés
Végrehajtás megszüntetése, korlátozása

Intézett ügycsoport

18.

Dr. Szabó
Eszter

-

18.

Dr. Szabó
Eszter

-

Ajándék visszakövetelése
Alapítvány, társadalmi szervezet
megszüntetése iránti per
Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti
per
Bíróság elleni kártérítési per
Büntetés-végrehajtás során okozott kár
Civil nyilvántartási eljárásban hozott végzés
hatályon kívül helyezése iránti per
Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat
érvénytelensége
Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing
jogviszonyokkal kapcsolatos per
Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés
Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per
Egyéb dologi per
Egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár
Egyéb nem nevesített megállapítási per
Egyéb vegyes kötelem
Egyéb öröklési per
Egyéb, cégnek nem minősülő szervezeteket
érintő per
Egészségügyi intézménnyel szembeni
kártérítési per
Felszámolással kapcsolatos per
Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése
Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának
mögöttes felelőssége
Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének
felelőssége
Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos
per
Hagyatéki hitelezői igény
Házassági vagyonjogi per
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és
kiigazítása
Iparjogvédelmi per
Jogalap nélküli gazdagodás
KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per
Kártalanítás a Be. alapján
Képmás, és hangfelvételhez való jog
érvényesítése iránt indított per
Kötelesrész
Közérdekű adat kiadása

-

Közös jogkezelés keretében érvénytelen
szerződés és szomszédos jogi per
Közös tulajdon megszüntetése
Közösséghez tartozással összefüggő
személyiségi jog érvényesítése
Magyar Állam elleni öröklési per
Mezőgazdasági termékértékesítési
szerződéssel kapcsolatos per
MNB által benyújtott közérdekű kereset
Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással
kapcsolatos per
Sajtóhelyreigazítási per
Szavatosság, jótállás, kötbér
Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos
per
Szerződés hatálytalansága
Szerződés nem létezése, érvénytelensége
Szerzői és szomszédos jogi per
Szállítási szerződés
Tagkizárás iránti per
Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per
Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos
per
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
szakvéleményére alapított per
Testi épség, egészség megsértésével
kapcsolatos igény
Tisztességtelen szerződési feltétel
érvénytelensége iránti per
Tulajdonjog megállapítása
Tulajdonjog megállapítása öröklési alapon
Társasági határozat felülvizsgálata iránti per
Utazási szerződésből eredő per
Vadkár
Versenyfelületi eljárás
Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per
Vállalkozási szerződés
Végrendelet érvénytelensége
Ági öröklés
ÁSZF kikötés érvénytelenségének
megállapítása iránti per (deviza)
ÁSZF kikötés érvénytelenségének
megállapítása iránti per (forint)
Élettársak vagyonjogi igénye

-

Tanácsszám
37.

Név

Dr. Kovács
Judit Csilla

Intézett ügycsoport
-

37.

Dr. Kovács
Judit Csilla

Értékpapírból származó jogviszonnyal
kapcsolatos per
Öröklési szerződéssel kapcsolatos per
Szállítmányozási szerződés
Végrehajtás megszüntetése, korlátozása

-

Ajándék visszakövetelése
Alapítvány, társadalmi szervezet
megszüntetése iránti per
Bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti
per
Bíróság elleni kártérítési per
Büntetés-végrehajtás során okozott kár
Civil nyilvántartási eljárásban hozott végzés
hatályon kívül helyezése iránti per
Cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat
érvénytelensége
Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing
jogviszonyokkal kapcsolatos per
Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés
Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per
Egyéb dologi per
Egyéb közhatalom gyakorlásával okozott kár
Egyéb nem nevesített megállapítási per
Egyéb vegyes kötelem
Egyéb öröklési per
Egyéb, cégnek nem minősülő szervezeteket
érintő per
Egészségügyi intézménnyel szembeni
kártérítési per
Felszámolással kapcsolatos per
Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése
Gazdasági társaság tagjának, tulajdonosának
mögöttes felelőssége
Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének
felelőssége
Gazdasági társaság felelősségével kapcsolatos
per

-

Hagyatéki hitelezői igény
Házassági vagyonjogi per
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és
kiigazítása
Iparjogvédelmi per
Jogalap nélküli gazdagodás
KGFB-vel, CASCO biztosítással kapcsolatos per
Kártalanítás a Be. alapján
Képmás, és hangfelvételhez való jog
érvényesítése iránt indított per
Kötelesrész
Közérdekű adat kiadása
Közös jogkezelés keretében érvénytelen
szerződés és szomszédos jogi per
Közös tulajdon megszüntetése
Közösséghez tartozással összefüggő
személyiségi jog érvényesítése
Magyar Állam elleni öröklési per
Mezőgazdasági termékértékesítési
szerződéssel kapcsolatos per
MNB által benyújtott közérdekű kereset
Nemzeti árufuvarozással, szállítmányozással
kapcsolatos per
Sajtóhelyreigazítási per
Szavatosság, jótállás, kötbér
Személyiségi jogok megsértésével kapcsolatos
per
Szerződés hatálytalansága
Szerződés nem létezése, érvénytelensége
Szerzői és szomszédos jogi per
Szállítási szerződés
Tagkizárás iránti per
Tagsági jogviszonyból eredő egyéb per
Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos
per
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
szakvéleményére alapított per
Testi épség, egészség megsértésével
kapcsolatos igény
Tisztességtelen szerződési feltétel
érvénytelensége iránti per
Tulajdonjog megállapítása
Tulajdonjog megállapítása öröklési alapon
Társasági határozat felülvizsgálata iránti per

-

Tanácsszám

Név

Intézett ügycsoport

Dr. Zámbó
Ágnes

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

Maleticsné
dr. Pados
Eszter

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

4.

7.

17.

Utazási szerződésből eredő per
Vadkár
Versenyfelületi eljárás
Választottbírósági ügyekkel kapcsolatos per
Vállalkozási szerződés
Végrendelet érvénytelensége
Ági öröklés
ÁSZF kikötés érvénytelenségének
megállapítása iránti per (deviza)
ÁSZF kikötés érvénytelenségének
megállapítása iránti per (forint)
Élettársak vagyonjogi igénye
Értékpapírból származó jogviszonnyal
kapcsolatos per
Öröklési szerződéssel kapcsolatos per
Szállítmányozási szerződés
Végrehajtás megszüntetése, korlátozása

Dr. Csizek
Zoltán

-cégbejegyzési ügy
-változásbejegyzési ügy
-cégtörvényességi ügy
-kényszertörlési ügy
-végelszámolási kifogás

-jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett jog
vagy tény törlésével összefüggő nemperes ügy

Dr. Horváth
Márta

-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 eljárása
-helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában
indult 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

Dr. Szabó
Hajnalka

-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 eljárása
-helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában
indult 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

5.

7.

V. számú melléklet: A civilisztikai ügyszakba beosztott és kirendelt bírók által
intézett fellebbviteli ügyek
A melléklet időbeli hatálya:2019. január 01-december 31.

Tanácsszám

Név

Kirendelés
a
Törvényszé
khez
Honn Időta
an
rtam

Intézett ügycsoport

1.

Tanácselnök:
Dr. Tolnai Ildikó
Bíró:
Dr. Hosszú
Hedvig
Bíró:
Dr. Barth
Andrea

-

-

1.
Tanácselnök:
Dr. Tolnai Ildikó
Bíró:
Dr. Hosszú
Hedvig
Bíró:
Dr. Barth
Andrea

-

-

Ajándék visszakövetelése
BAR listával kapcsolatos per
Birtokvédelmi per
Deviza alapú kölcsön, hitel,
lízing jogviszonyokkal
kapcsolatos per
Egyéb (szerződésen kívüli)
kártérítés
Egyéb biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatos per
Egyéb dologi per
Egyéb nem nevesített
megállapítási per
Egyéb vegyes kötelem
Egyéb végrehajtási per
Egyéb öröklési per
Egészségügyi intézménnyel
szembeni kártérítési per
Forint alapú kölcsön, hitel,
lízingdíj megfizetése
Hagyatéki hitelezői igény
Használat rendezése
Igényper
Ingatlan-nyilvántartási
bejegyzés törlése és kiigazítása
Jogalap nélküli gazdagodás
Jognyilatkozat pótlása
KGFB-vel, CASCO biztosítással
kapcsolatos per
Kártalanítás a Be. alapján
Kötelesrész
Közérdekű adat kiadása
Közös költség megfizetése
Közös tulajdon megszüntetése
Lakásügyi per
Magyar Állam elleni öröklési per
Szolgalmi joggal kapcsolatos
per
Szomszédjogi per
Testi épség, egészség
megsértésével kapcsolatos
igény
Tulajdonjog megállapítása

Tulajdonjog megállapítása
öröklési alapon
- Társasházi alapító okirat
létrehozása, módosítása
- Társasházi kgy. határozat
érvénytelenségének
megállapítása
- Végrehajtás megszüntetése,
korlátozása
- Végrendelet érvénytelensége
- Ági öröklés
- Öröklési szerződéssel
kapcsolatos per
- Tisztességtelen szerződési
feltételek megtámadása iránti
per
- Szerződésszegéssel okozott kár
megtérítése
- Értékpapírból származó
jogviszonnyal kapcsolatos per
- Nemzetközi Árufuvarozással,
vagy szállítmányozással
kapcsolatos per
Másodfokú nemperes ügyek:
-bíróság kijelölésével kapcsolatos ügy
-hagyatéki ügy
-végrehajtással kapcsolatos ügy
-természetes személyek bírósági
adósságrendezési fellebbezett ügyben
-egyéb peren kívüli ügyek
-

-

1.

Tanácselnök:
Májerné
dr. Bükkösdi
Diana
Bíró:
Dr. Csullag
József
(kirendeléssel)
Bíró:
Dr. Gelencsér
Zoltán

-

Pécsi 2019.
KMB 04.
30.

-

-

Atipikus
munkaszerződéssel
kapcsolatos
per
–
munkaszerződés és kinevezés
keletkezése és módosítása
Atipikus
munkaszerződéssel
kapcsolatos per – munkaviszony
megszüntetése
Diszkriminációval kapcsolat per
– munkabér, illetmény és egyéb
anyagi juttatások
Diszkriminációval kapcsolatos
per – munkaszerződés és

-

-

-

-

1.

Tanácselnök:
Májerné
dr. Bükkösdi
Diana
Bíró:
Dr. Csullag
József
(kirendeléssel)
Bíró:
Dr. Gelencsér
Zoltán

-

-

-

-

-

Pécsi
KMB 2019.

-

kinevezés
keletkezése
és
módosítása tárgyában indult
szolgálati
jogviszonyból
származó
Diszkriminációval kapcsolatos
per
–
munkaviszony
megszüntetése
Diszkriminációval kapcsolatos,
kinevezés
keletkezése
és
módosítása tárgyában indult
szolgálati
jogviszonyból
származó
Egyéb szolgálati jogviszonyból
származó perek
Egészségbiztosítási
ügyek,
ideértve a 2011. évi CXCI.
törvény szerinti pereket
Fegyelmi felelősség
Fizetési felszólítás
Illetménnyel
kapcsolatos
szolgálati
jogviszonyból
származó per
Jogalap
nélküli
ellátással
kapcsolatos
TB.
Határozat
felülvizsgálata iránti per
Jogviszony
megszüntetésével
kapcsolatos
szolgálati
jogviszonyból szár
Kinevezés keletkezésével és
módosításával
kapcsolatos
egyéb szolgálati jogviszonyból
származó per
Kormánytisztviselői
Döntőbizottság
határozat
felülvizsgálata
Leltárhiányért
fennálló
felelősség
Megőrzési felelősség
Munkabér, illetmény és egyéb
anyagi juttatások
Munkaszerződés és kinevezés
keletkezése és módosítása
Munkaviszony megszüntetése
Munkavállaló anyagi felelőssége

04.
30.

-

-

-

-

-

Munkavállalói biztosíték
Munkavállalót
ért
egészségsértés
miatti
TB.
Határozat felülvizsgálata iránti
per
Munkaügyi
kapcsolatokkal,
szakszervezettel,
kollektív
szerződéssel, stb… összefüggő
perek
Munkaügyi és munkavédelmi
ellenőrzéssel kapcsolatos per
Munkáltató anyagi felelőssége
Munkáltató
egészségsértése
miatti kárfelelőssége
Munkáltató igazolás kiadása
iránti per
Nyugdíj ügyek, ideértve a 2011.
évi CLXVII. törvény szerinti
pereket
Prémium,
bónusz,
jutalék,
jutalom
Rendkívüli
munkavégzés,
ügyelet, készenlét
Szabadság
és
tanulmányi
kedvezmények
Teljesítményértékeléssel,
minősítéssel
kapcsolatos
szolgálati
jogviszonyból
származó per
Társadalombiztosítási határozat
felülvizsgálata
Versenytilalmi megállapodással
kapcsolatos per
Vezető állású munkavállalóval
kapcsolatos per
Állami
foglalkoztatási
szerv
határozatának felülvizsgálata
Energiaügy
Földforgalmi ügy
Gyámügy
Hírközlési ügy
Kisajátítási határozatokkal
kapcsolatos ügy
Közbeszerzési ügy

Médiaügy
Versenyügy
Végrehajtás megszüntetése,
korlátozása
- Igényper
- Deviza alapú kölcsön, hitel,
lízing jogviszonyokkal
kapcsolatos per
- Forint alapú kölcsön, hitel,
lízingdíj megfizetése
- Egyéb (szerződésen kívüli)
kártérítés
- Tisztességtelen szerződési
feltételek megtámadása iránti
per
Másodfokú nemperes ügyek:
-közigazgatási ügyben előterjesztett
fellebbezés
-munkaügyi nemperes ügy elbírálása
-végrehajtási nemperes ügyek
-

1.

Tanácselnök:
Májerné
dr. Bükkösdi
Diana
Bíró:
Dr. Rendeki
Ágnes
Bíró:
Dr. Csullag
József
(kirendeléssel)

-

-

Pécsi 2019.
KMB 04.
30.

-

-

-

-

Atipikus
munkaszerződéssel
kapcsolatos
per
–
munkaszerződés és kinevezés
keletkezése és módosítása
Atipikus
munkaszerződéssel
kapcsolatos per – munkaviszony
megszüntetése
Diszkriminációval kapcsolat per
– munkabér, illetmény és egyéb
anyagi juttatások
Diszkriminációval kapcsolatos
per – munkaszerződés és
kinevezés
keletkezése
és
módosítása tárgyában indult
szolgálati
jogviszonyból
származó
Diszkriminációval kapcsolatos
per
–
munkaviszony
megszüntetése
Diszkriminációval kapcsolatos,
kinevezés
keletkezése
és
módosítása tárgyában indult

-

-

-

-

1.

Tanácselnök:
Májerné
dr. Bükkösdi
Diana
Bíró:
Dr. Rendeki
Ágnes
Bíró:
Dr. Csullag
József
(kirendeléssel)

-

-

-

Pécsi
KMB 2019.
04.
30.

-

-

-

szolgálati
jogviszonyból
származó
Egyéb szolgálati jogviszonyból
származó perek
Egészségbiztosítási
ügyek,
ideértve a 2011. évi CXCI.
törvény szerinti pereket
Fegyelmi felelősség
Fizetési felszólítás
Illetménnyel
kapcsolatos
szolgálati
jogviszonyból
származó per
Jogalap
nélküli
ellátással
kapcsolatos
TB.
Határozat
felülvizsgálata iránti per
Jogviszony
megszüntetésével
kapcsolatos
szolgálati
jogviszonyból szár
Kinevezés keletkezésével és
módosításával
kapcsolatos
egyéb szolgálati jogviszonyból
származó per
Kormánytisztviselői
Döntőbizottság
határozat
felülvizsgálata
Leltárhiányért
fennálló
felelősség
Megőrzési felelősség
Munkabér, illetmény és egyéb
anyagi juttatások
Munkaszerződés és kinevezés
keletkezése és módosítása
Munkaviszony megszüntetése
Munkavállaló anyagi felelőssége
Munkavállalói biztosíték
Munkavállalót
ért
egészségsértés
miatti
TB.
Határozat felülvizsgálata iránti
per
Munkaügyi
kapcsolatokkal,
szakszervezettel,
kollektív
szerződéssel, stb… összefüggő
perek
Munkaügyi és munkavédelmi

-

-

-

ellenőrzéssel kapcsolatos per
Munkáltató anyagi felelőssége
Munkáltató
egészségsértése
miatti kárfelelőssége
Munkáltató igazolás kiadása
iránti per
Nyugdíj ügyek, ideértve a 2011.
évi CLXVII. törvény szerinti
pereket
Prémium,
bónusz,
jutalék,
jutalom
Rendkívüli
munkavégzés,
ügyelet, készenlét
Szabadság
és
tanulmányi
kedvezmények
Teljesítményértékeléssel,
minősítéssel
kapcsolatos
szolgálati
jogviszonyból
származó per
Társadalombiztosítási határozat
felülvizsgálata
Versenytilalmi megállapodással
kapcsolatos per
Vezető állású munkavállalóval
kapcsolatos per
Állami
foglalkoztatási
szerv
határozatának felülvizsgálata
Energiaügy
Földforgalmi ügy
Gyámügy
Hírközlési ügy
Kisajátítási határozatokkal
kapcsolatos ügy
Közbeszerzési ügy
Médiaügy
Versenyügy

Másodfokú nemperes ügyek:
-közigazgatási ügyben előterjesztett
fellebbezés
-munkaügyi nemperes ügy elbírálása
2.

Tanácselnök:

-

Apaság megállapítása iránti per

Dr. Kovács Zsolt
Bíró:
Dr. Stelzámer
Ottó
Bíró:
Dr. Kiss
Lászlóné

-

-

-

-

-

BAR listával kapcsolatos per
Bejegyzett élettársi kapcsolat
felbontása
Deviza alapú kölcsön, hitel,
lízing jogviszonyokkal
kapcsolatos per
Egyéb (szerződésen kívüli)
kártérítés
Egyéb biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatos per
Egyéb házassági per
Egyéb nem nevesített
megállapítási per
Egyéb vegyes kötelem
Egészségügyi intézménnyel
szembeni kártérítési per
Forint alapú kölcsön, hitel,
lízingdíj megfizetése
Gazdasági társaság tagjának,
tulajdonosának mögöttes
felelőssége
Gondnokság alá helyezésről
szóló határozat felülvizsgálata
iránt a gyámhivatal által indított
per
Gondnokság alá helyezéssel
kapcsolatos per
Gyermek elhelyezése harmadik
személynél
Gyermek kiadása iránti per
Gyermektartás meghatározása
Gyermektartás megváltoztatása
Házasság felbontása közös
megegyezés nélkül
Házasság felbontása közös
megegyezéssel
Házassági vagyonjogi per
Jogalap nélküli gazdagodás
Jognyilatkozat pótlása
Kapcsolattartás szabályozása,
és a szülői felügyeleti joggal
kapcsolatos per
KGFB-vel, CASCO biztosítással
kapcsolatos per

-

-

-

-

Kártalanítás a Be. alapján
Közüzemi, közszolgáltatási
szerződésen alapuló díjigény
Mezőgazdasági
termékértékesítési szerződéssel
kapcsolatos per
Parkolási pótdíj
Szabálytalan vételezés
Szavatosság, jótállás, kötbér
Szerződés hatálytalansága
Szerződés nem létezése,
érvénytelensége
Szállítási szerződés
Számadás helyességének
megállapítása iránti per
Számadásra kötelezés iránti per
Származás megállapítása iránti
egyéb per
Szülői felügyelet gyakorlásának
megváltoztatása
Szülői felügyelet gyakorlásának
rendezése
Tartási, életjáradéki
szerződéssel kapcsolatos per
Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv szakvéleményére alapított
per
Testi épség, egészség
megsértésével kapcsolatos
igény
Törvényen alapuló egyéb tartási
per
Utazási szerződésből eredő per
Vadkár
Vállalkozási szerződés
Élettársak lakáshasználatának
rendezése
Élettársak vagyonjogi igénye
Örökbefogadással kapcsolatos
per
Szerződésszegéssel okozott kár
megtérítése
Értékpapírból származó
jogviszonnyal kapcsolatos per

-

-

Nemzetközi Árufuvarozással,
vagy szállítmányozással
kapcsolatos per
Tisztességtelen szerződési
feltételek megtámadása iránti
per

Másodfokú nemperes ügyek:
-a pszichiátriai gyógykezeltek ügyében
nemperes eljárásban hozott végzések
elleni fellebbezés elbírálása
-természetes
személyek
bírósági
adósságrendezési fellebbezett ügyben
-egyéb peren kívüli ügyek
-végrehajtással kapcsolatos ügyek
2.

Tanácselnök:
Dr. Kovács Zsolt
Bíró: Dr.
Velényiné dr.
Köcse Judit
Bíró: Dr.
Gelencsér
Zoltán

-

-

-

-

Apaság megállapítása iránti per
BAR listával kapcsolatos per
Bejegyzett élettársi kapcsolat
felbontása
Deviza alapú kölcsön, hitel,
lízing jogviszonyokkal
kapcsolatos per
Egyéb (szerződésen kívüli)
kártérítés
Egyéb biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatos per
Egyéb házassági per
Egyéb nem nevesített
megállapítási per
Egyéb vegyes kötelem
Egészségügyi intézménnyel
szembeni kártérítési per
Forint alapú kölcsön, hitel,
lízingdíj megfizetése
Gazdasági társaság tagjának,
tulajdonosának mögöttes
felelőssége
Gondnokság alá helyezésről
szóló határozat felülvizsgálata
iránt a gyámhivatal által indított
per
Gondnokság alá helyezéssel
kapcsolatos per

-

-

-

Gyermek elhelyezése harmadik
személynél
Gyermek kiadása iránti per
Gyermektartás meghatározása
Gyermektartás megváltoztatása
Házasság felbontása közös
megegyezés nélkül
Házasság felbontása közös
megegyezéssel
Házassági vagyonjogi per
Jogalap nélküli gazdagodás
Jognyilatkozat pótlása
Kapcsolattartás szabályozása,
és a szülői felügyeleti joggal
kapcsolatos per
KGFB-vel, CASCO biztosítással
kapcsolatos per
Kártalanítás a Be. alapján
Közüzemi, közszolgáltatási
szerződésen alapuló díjigény
Mezőgazdasági
termékértékesítési szerződéssel
kapcsolatos per
Parkolási pótdíj
Szabálytalan vételezés
Szavatosság, jótállás, kötbér
Szerződés hatálytalansága
Szerződés nem létezése,
érvénytelensége
Szállítási szerződés
Számadás helyességének
megállapítása iránti per
Számadásra kötelezés iránti per
Származás megállapítása iránti
egyéb per
Szülői felügyelet gyakorlásának
megváltoztatása
Szülői felügyelet gyakorlásának
rendezése
Tartási, életjáradéki
szerződéssel kapcsolatos per
Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv szakvéleményére alapított
per

Testi épség, egészség
megsértésével kapcsolatos
igény
- Törvényen alapuló egyéb tartási
per
- Utazási szerződésből eredő per
- Vadkár
- Vállalkozási szerződés
- Élettársak lakáshasználatának
rendezése
- Élettársak vagyonjogi igénye
- Örökbefogadással kapcsolatos
per
- Tisztességtelen szerződési
feltételek megtámadása iránti
per
- Szerződésszegéssel okozott kár
megtérítése
- Értékpapírból származó
jogviszonnyal kapcsolatos per
- Nemzetközi Árufuvarozással,
vagy szállítmányozással
kapcsolatos per
Másodfokú nemperes ügyek:
-a pszichiátriai gyógykezeltek ügyében
nemperes eljárásban hozott végzések
elleni fellebbezés elbírálása
-természetes
személyek
bírósági
adósságrendezési fellebbezett ügyben
-végrehajtással kapcsolatos ügyek
-egyéb peren kívüli ügy
-

Tanácselnök:
Dr. Zámbó
Ágnes
Bíró:
Dr. Velényiné
dr. Köcse Judit
Bíró:Dr. Kiss
Lászlóné

-

-

Apaság megállapítása iránti per
BAR listával kapcsolatos per
Bejegyzett élettársi kapcsolat
felbontása
Deviza alapú kölcsön, hitel,
lízing jogviszonyokkal
kapcsolatos per
Egyéb (szerződésen kívüli)
kártérítés
Egyéb biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatos per

2.

-

-

-

-

-

Egyéb házassági per
Egyéb nem nevesített
megállapítási per
Egyéb vegyes kötelem
Egészségügyi intézménnyel
szembeni kártérítési per
Forint alapú kölcsön, hitel,
lízingdíj megfizetése
Gazdasági társaság tagjának,
tulajdonosának mögöttes
felelőssége
Gondnokság alá helyezésről
szóló határozat felülvizsgálata
iránt a gyámhivatal által indított
per
Gondnokság alá helyezéssel
kapcsolatos per
Gyermek elhelyezése harmadik
személynél
Gyermek kiadása iránti per
Gyermektartás meghatározása
Gyermektartás megváltoztatása
Házasság felbontása közös
megegyezés nélkül
Házasság felbontása közös
megegyezéssel
Házassági vagyonjogi per
Jogalap nélküli gazdagodás
Jognyilatkozat pótlása
Kapcsolattartás szabályozása,
és a szülői felügyeleti joggal
kapcsolatos per
KGFB-vel, CASCO biztosítással
kapcsolatos per
Kártalanítás a Be. alapján
Közüzemi, közszolgáltatási
szerződésen alapuló díjigény
Mezőgazdasági
termékértékesítési szerződéssel
kapcsolatos per
Parkolási pótdíj
Szabálytalan vételezés
Szavatosság, jótállás, kötbér
Szerződés hatálytalansága

-

-

-

-

Szerződés nem létezése,
érvénytelensége
Szállítási szerződés
Számadás helyességének
megállapítása iránti per
Számadásra kötelezés iránti per
Származás megállapítása iránti
egyéb per
Szülői felügyelet gyakorlásának
megváltoztatása
Szülői felügyelet gyakorlásának
rendezése
Tartási, életjáradéki
szerződéssel kapcsolatos per
Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv szakvéleményére alapított
per
Testi épség, egészség
megsértésével kapcsolatos
igény
Törvényen alapuló egyéb tartási
per
Utazási szerződésből eredő per
Vadkár
Vállalkozási szerződés
Élettársak lakáshasználatának
rendezése
Élettársak vagyonjogi igénye
Örökbefogadással kapcsolatos
per
Tisztességtelen szerződési
feltételek megtámadása iránti
per
Szerződésszegéssel okozott kár
megtérítése
Értékpapírból származó
jogviszonnyal kapcsolatos per
Nemzetközi Árufuvarozással,
vagy szállítmányozással
kapcsolatos per

Másodfokú nemperes ügyek:
-a pszichiátriai gyógykezeltek ügyében
nemperes eljárásban hozott végzések

elleni fellebbezés elbírálása
-egyéb peren kívüli ügyek
-végrehajtással kapcsolatos ügyek
2.

Tanácselnök:
Dr. Stelzámer
Ottó
Bíró:
Dr. Kiss
Lászlóné
Bíró:
Dr. Velényiné
dr. Köcse Judit

-

-

-

-

Apaság megállapítása iránti per
BAR listával kapcsolatos per
Bejegyzett élettársi kapcsolat
felbontása
Deviza alapú kölcsön, hitel,
lízing jogviszonyokkal
kapcsolatos per
Egyéb (szerződésen kívüli)
kártérítés
Egyéb biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatos per
Egyéb házassági per
Egyéb nem nevesített
megállapítási per
Egyéb vegyes kötelem
Egészségügyi intézménnyel
szembeni kártérítési per
Forint alapú kölcsön, hitel,
lízingdíj megfizetése
Gazdasági társaság tagjának,
tulajdonosának mögöttes
felelőssége
Gondnokság alá helyezésről
szóló határozat felülvizsgálata
iránt a gyámhivatal által indított
per
Gondnokság alá helyezéssel
kapcsolatos per
Gyermek elhelyezése harmadik
személynél
Gyermek kiadása iránti per
Gyermektartás meghatározása
Gyermektartás megváltoztatása
Házasság felbontása közös
megegyezés nélkül
Házasság felbontása közös
megegyezéssel
Házassági vagyonjogi per
Jogalap nélküli gazdagodás
Jognyilatkozat pótlása

-

-

-

-

-

Kapcsolattartás szabályozása,
és a szülői felügyeleti joggal
kapcsolatos per
KGFB-vel, CASCO biztosítással
kapcsolatos per
Kártalanítás a Be. alapján
Közüzemi, közszolgáltatási
szerződésen alapuló díjigény
Mezőgazdasági
termékértékesítési szerződéssel
kapcsolatos per
Parkolási pótdíj
Szabálytalan vételezés
Szavatosság, jótállás, kötbér
Szerződés hatálytalansága
Szerződés nem létezése,
érvénytelensége
Szállítási szerződés
Számadás helyességének
megállapítása iránti per
Számadásra kötelezés iránti per
Származás megállapítása iránti
egyéb per
Szülői felügyelet gyakorlásának
megváltoztatása
Szülői felügyelet gyakorlásának
rendezése
Tartási, életjáradéki
szerződéssel kapcsolatos per
Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv szakvéleményére alapított
per
Testi épség, egészség
megsértésével kapcsolatos
igény
Törvényen alapuló egyéb tartási
per
Utazási szerződésből eredő per
Vadkár
Vállalkozási szerződés
Élettársak lakáshasználatának
rendezése
Élettársak vagyonjogi igénye
Örökbefogadással kapcsolatos

-

-

per
Tisztességtelen szerződési
feltételek megtámadása iránti
per
Szerződésszegéssel okozott kár
megtérítése
Értékpapírból származó
jogviszonnyal kapcsolatos per
Nemzetközi Árufuvarozással,
vagy szállítmányozással
kapcsolatos per

Másodfokú nemperes ügyek:
-a pszichiátriai gyógykezeltek ügyében
nemperes eljárásban hozott végzések
elleni fellebbezés elbírálása
-egyéb peren kívüli ügyek
-végrehajtással kapcsolatos ügyek
2.

Tanácselnök:
Dr. Velényiné dr.
Köcse Judit
Bíró: Dr.
Stelzámer Ottó
Bíró: Dr. Kiss
Lászlóné

-

-

-

Apaság megállapítása iránti per
BAR listával kapcsolatos per
Bejegyzett élettársi kapcsolat
felbontása
Deviza alapú kölcsön, hitel,
lízing jogviszonyokkal
kapcsolatos per
Egyéb (szerződésen kívüli)
kártérítés
Egyéb biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatos per
Egyéb házassági per
Egyéb nem nevesített
megállapítási per
Egyéb vegyes kötelem
Egészségügyi intézménnyel
szembeni kártérítési per
Forint alapú kölcsön, hitel,
lízingdíj megfizetése
Gazdasági társaság tagjának,
tulajdonosának mögöttes
felelőssége
Gondnokság alá helyezésről
szóló határozat felülvizsgálata

-

-

-

iránt a gyámhivatal által indított
per
Gondnokság alá helyezéssel
kapcsolatos per
Gyermek elhelyezése harmadik
személynél
Gyermek kiadása iránti per
Gyermektartás meghatározása
Gyermektartás megváltoztatása
Házasság felbontása közös
megegyezés nélkül
Házasság felbontása közös
megegyezéssel
Házassági vagyonjogi per
Jogalap nélküli gazdagodás
Jognyilatkozat pótlása
Kapcsolattartás szabályozása,
és a szülői felügyeleti joggal
kapcsolatos per
KGFB-vel, CASCO biztosítással
kapcsolatos per
Kártalanítás a Be. alapján
Közüzemi, közszolgáltatási
szerződésen alapuló díjigény
Mezőgazdasági
termékértékesítési szerződéssel
kapcsolatos per
Parkolási pótdíj
Szabálytalan vételezés
Szavatosság, jótállás, kötbér
Szerződés hatálytalansága
Szerződés nem létezése,
érvénytelensége
Szállítási szerződés
Számadás helyességének
megállapítása iránti per
Számadásra kötelezés iránti per
Származás megállapítása iránti
egyéb per
Szülői felügyelet gyakorlásának
megváltoztatása
Szülői felügyelet gyakorlásának
rendezése
Tartási, életjáradéki

-

-

-

-

szerződéssel kapcsolatos per
Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv szakvéleményére alapított
per
Testi épség, egészség
megsértésével kapcsolatos
igény
Törvényen alapuló egyéb tartási
per
Utazási szerződésből eredő per
Vadkár
Vállalkozási szerződés
Élettársak lakáshasználatának
rendezése
Élettársak vagyonjogi igénye
Örökbefogadással kapcsolatos
per
Tisztességtelen szerződési
feltételek megtámadása iránti
per
Szerződésszegéssel okozott kár
megtérítése
Értékpapírból származó
jogviszonnyal kapcsolatos per
Nemzetközi Árufuvarozással,
vagy szállítmányozással
kapcsolatos per

Másodfokú nemperes ügyek:
-a pszichiátriai gyógykezeltek ügyében
nemperes eljárásban hozott végzések
elleni fellebbezés elbírálása
-természetes személyek bírósági
adósságrendezési fellebbezett ügyben
-egyéb peren kívüli ügyek
-végrehajtással kapcsolatos ügyek
VI. számú Melléklet: A civilisztikai beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által
intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya:2019. január 01-december 31.
Tanácsszám
1.

Név

Intézett ügycsoport

Dr. Bárány Melinda -végrehajtási nemperes ügy

13.

23.
Dr. Eiter Sándor

18.

27.
Dr. Perjési László

40.

15.

21.
24.
38.

9.

Dr. Potári Anita

-egyéb vegyes nemperes ügy
-civil szervezetek nemperes ügye: bejegyzési-,
változásbejegyzési-, jogutód nélküli megszűnés
megállapítása-, megszüntetési-, végelszámolási
és törlési, valamint törvényességi felügyeleti
ügyek
-egyéb nemperes ügy intézése
(jogtanácsosi
igazolványok
kiállítása,
nyilvántartásba vétele iránti ügy, általános
meghatalmazás jegyzékébe bevezetés iránti
ügy, törvényszék által őrzött közjegyzői
okiratokkal kapcsolatos ügy)
-civil szervezetek nemperes ügye: bejegyzési-,
változásbejegyzési-, jogutód nélküli megszűnés
megállapítása-, megszüntetési-, végelszámolási
és törlési, valamint törvényességi felügyeleti
ügyek
-egyéb nemperes ügy intézése
(jogtanácsosi
igazolványok
kiállítása,
nyilvántartásba vétele iránti ügy, általános
meghatalmazás jegyzékébe bevezetés iránti
ügy, törvényszék által őrzött közjegyzői
okiratokkal kapcsolatos ügy)
- civil szervezetek vonatkozásában egyéb
nemperes ügy intézése

-csőd- és felszámolási nemperes ügy intézése
az 1991. évi XLIX. törvény 6. § (6) és (7)
bekezdései szerint
-adósságrendezési eljárás intézése az 1996. évi
Dr. Fajcsi Tiborné XXV. törvény 3. § (3) és (4) bekezdése szerint
dr. Prekácka Judit -vagyonrendezési eljárás intézése a 2006. évi V.
törvény 1/A. § (1) és (2) bekezdés k) pontja
szerint
-a fenti ügyekben kurrencia intézése
Dr. Exner Zoltán -bírósági közvetítői ügy
Dr. Horn Ildikó
-bírósági közvetítői ügy
Dr. Fajcsi Tiborné dr. -bírósági közvetítői ügy
Prekácka Judit
Csarsch Ágnes
-cégbejegyzési
(változásbejegyzési)
és
névfoglalási ügy /Ctv. 6. § (5) bekezdés, 24. § (5)
bekezdés, 25. § (2) bekezdés, 26. § (1) bekezdés

20.

31.

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)
-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)
Kőteleki Georgina
bekezdés/
-cégtörvényességi ügy /Ctv. 87. § (1) és (2)
bekezdés, 89-90. §, 91. §/
-kényszertörlési ügy (Ctv. 116. §, kivétel 118. §.
szerinti határozat meghozatala)
-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/
Németh Adrienn
-cégtörvényességi ügy /Ctv. 87. § (1) és (2)
bekezdés, 89-90. §, 91. §/
-kényszertörlési ügy (Ctv. 116. §, kivétel 118. §.
szerinti határozat meghozatala)

Pécs, 2018. december 7.
Dr. Rendeki Ágnes
a törvényszék elnöke

