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A Pécsi Törvényszék Elnöke a Büntető Kollégium 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, 2020.
november 1. napjától, az alábbiak szerint határozta meg:
1. Jogszabályi háttér
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban Bszi.). 8. § (1) bekezdése
szerint senki nem vonható el törvényes bírájától.
A Bszi. 8. § (2) bekezdése értelmében a törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölt bíró.
Az ügyelosztási rend kötelező tartalmi elemei
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.
2. Alapfogalmak
Ügyszak: Jelen ügyelosztási rend szempontjából ügyszak a büntető ügyszak.
Ügycsoport: A 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban Büsz.) 2. § 18. pontja szerint a bírósági ügyek
tárgyuk, valamint az alkalmazandó anyagi és eljárási szabályok azonossága, különbözősége vagy specialitása
szerinti csoportosítása.
Ügybeosztás: A 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 114. § (1) bekezdése értelmében annak meghatározása, hogy a
bírói tanácsok, bírók, kijelölt bírósági titkárok, bírósági ügyintézők mely ügyekben járhatnak el.
Ügykiosztás (szignálás): A 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 114. § (1) bekezdése értelmében annak meghatározása,
hogy az ügyek kiosztása milyen szabályok alapján történik.
Helyettesítés: A tanács tagjainak váratlan akadályoztatása esetén követendő eljárás.
Kirendelés: A 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban Bjt.) 31. § (2) bekezdése szerint a kirendelés a bírónak a
bíróságok közötti ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása vagy szakmai fejlődésének elősegítése
érdekében más szolgálati helyre történő kirendelése.
3. A bíróságon működő kollégiumok
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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
4. A kollégium szerinti ügybeosztás
Az ügyelosztási rendben az ügycsoportok szerinti ügybeosztás az ügyforgalmi adatok és az egyenlő
munkateher biztosítása alapján történik.
A büntető ügyszakban kettő fellebbviteli tanács, öt elsőfokú tanács és büntetés-végrehajtási csoport működik.
Az ügycsoportok szerinti ügybeosztáson belül a mellékletben meghatározottak alapján történik a tárgyaló
tanácsok, bírák, titkárok kijelölése.
A fellebbviteli tanácson belüli munkát az igazgatási tanácselnök szervezi. Az igazgatási tanácselnököt
elsősorban a tanácshoz beosztott tanácselnök, az ő akadályoztatása esetében a másik tanács igazgatási
tanácselnöke helyettesíti. Az igazgatási tanácselnök a másodfokú peres és nemperes ügyben a tanácshoz
beosztott bírót is kijelölhet a büntető eljárási törvényben írt tanácselnöki feladatok ellátására.
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Az ügyben eljáró tanácselnök személyében bekövetkezett változásról az igazgatási tanácselnök, vagy a Be.14.§
(1) bekezdés a) - e) pontján alapuló és a Be.16.§ - a szerinti igazgatási ügykörben elintézhető kizárásról a
kollégiumvezető hivatalos feljegyzés készítése mellett az eljárásban résztvevő személyeket írásban tájékoztatja.

A fellebbviteli tanácsokba valamennyi törvényszéki bíró és törvényszékre kirendelt járásbírósági bíró beosztásra
került.
A kijelölt bírósági titkárok a büntetés-végrehajtási ügyekben a Be.13.§ (6) bekezdésének felhatalmazása alapján
a Be-ben meghatározott esetekben járhatnak el. A bírósági titkár határozattervezetek készítésében is részt vesz.
A bírákhoz, tanácsokhoz beosztott jegyzőkönyvvezetők elsőfokú tárgyalásokon, másodfokú tárgyalásokon és
nyilvános üléseken jegyzőkönyvvezetői feladatokat látnak el, részt vesznek a kurrenciális ügyintézésben,
valamint ellátják a törvényszék elnöke által a törvényszék büntető ügyszakában meghatározott egyéb
feladatokat.
A jegyzőkönyvvezetők tárgyalási beosztását a büntető kollégiumvezető mellé beosztott bírósági ügyintéző
készíti el, egyben hetente kijelöli a kurrenciális ügyintézést végző jegyzőkönyvvezetőt.

4.1. A gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekményeket tárgyaló tanács beosztása:
A gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmények tárgyalására a Be. 13.§ (3) bekezdése szerint jogosult
tanács elnöke az adott ügyben eljáró tanács tagjaira az I. számú mellékletben megjelölt bírákkal történt előzetes
egyeztetést követően egy büntető ügyszakos, továbbá a törvényszék elnöke által beosztott egy polgári vagy
gazdasági ügyszakos bíró személyére tesz írásbeli javaslatot a Büntető Kollégium vezetőjének.
A kollégiumvezető a jóváhagyott javaslatot megküldi az eljáró tanács elnökének, tagjainak és a büntető
kezelőiroda vezetőjének, valamint a Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium vezetőjének is.
A jóváhagyást követően az eljáró tanács elnöke a tanács tagjait a BIR-O tárgyalási naplójába bevezeti.
5. Az ügykiosztás rendje
5.1 Az ügykiosztásra jogosultak
5.1.1 A büntető ügyek kiosztására a törvényszék elnöke által átruházott jogkörben a büntető kollégium
vezetője jogosult.
A büntető kollégiumvezető akadályoztatása esetén helyettesítését a törvényszék elnöke által a kollégium tagjai
közül határozott vagy határozatlan időre kijelölt bíró látja el, aki jogosult az ügyek kiosztására is.
Minősített adatot tartalmazó ügyben a törvényszék elnökhelyettese jogosult az ügykiosztásra.
5.1.2 A büntetés-végrehajtási ügyeket a csoport vezetője osztja ki. Akadályoztatása esetén a büntetésvégrehajtási ügyeket intéző, leghosszabb ideje bírói tisztséget betöltő (rangidős) bíró jogosult az ügyek
átmeneti kiosztására.
5.2 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.
5.3 Az ügykiosztás módszerei a Pécsi Törvényszék büntető ügyszakában
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5.3.1 Az ügykiosztás alapja minden ügycsoportban az érkezési sorrend (automatizmus). Az ügyelosztás
átláthatósága érdekében az azonos napon érkezett, elsőfokú, másodfokú, peres és nemperes ügyeknél különkülön, az I. rendű vádlott (terhelt, érdekelt, eljárás alá vont stb.) nevének betűrendje alapján kell az ügyeket
lajstromozni.
5.3.2 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.
5.3.3 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.
5.4 A Pécsi Törvényszék elsőfokú ügyszakában
5.4.1 Az ügyeket érkezésüket követően – az 5.3.1 pontban írtak szerint – a Büntető Iroda vezetője két csoportba
osztja akként, hogy az egyikbe a peres, másikba a nemperes ügyeket rendezi és sorszámmal ellátja.
5.4.2 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 10.B., 13.B., 15.B. és 22.B tanács a törvényszék hatáskörébe tartozó valamennyi elsőfokú ügyet tárgyalja, külön
nevesítve a gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekményeket. A 15.B. tanácsra, a 2020. január 1. és
december 31. közötti kirendelésére tekintettel ügykiosztás nem történik.

5.4.3 Az ügykiosztás során – mind a peres, mind a nemperes ügyeknél – a 7.B tanácsra minden második kiosztási
körben kerül sor, a 10. B., 15.B., 13.B és 22.B tanács minden kiosztási körben egy ügyet kap, és e három 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.
5.4.4 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 10.B., 13.B, 15.B. és 22.B. tanácsnak kell kiosztani akként, hogy a tanács minden kiosztási
körben egy ügyet kap.
5.5 A Pécsi Törvényszék másodfokú ügyszakában
5.5.1 Az ügyeket érkezésüket követően – az 5.3.1 pontban írtak szerint – a Büntető Iroda vezetője két csoportba
osztja akként, hogy az egyikbe a peres, másikba a nemperes ügyeket rendezi és sorszámmal ellátja.
5.5.2 Az érkezett fellebbezett peres ügyeket ezt követően a 2.Bf. és a 3.Bf. tanács között kell elosztani a soron
következő ügyszám és a tanácsok emelkedő sorrendje szerint.
5.5.3. Az elsőfokú büntetés-végrehajtási ügyeket a Büntetés-végrehajtási Csoport vezetője osztja ki a büntetésvégrehajtási feladatok ellátására kijelölt bírák és a kijelölt titkárok között az 5.3. pontban írtak szerint,
tanácsszámuknak megfelelően. 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.
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Akadályoztatásuk, vagy kizáró ok fennállása esetén a törvényszék elnöke által kijelölt bírák járnak el a büntetésvégrehajtási ügyekben.
5.6 Eltérés az ügykiosztás általános rendjétől
Az ügy tárgyához képest
A bíróság vádemelés előtti feladatainak ellátása során hozott határozat 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 az ügykiosztásra 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
Az ügykiosztásra jogosult kollégiumvezető az ítélkezés időszerűségének biztosítása érdekében minden naptári
évben az ítélkezési szünet kezdő napjától a befejező hónap utolsó napjáig terjedő időtartamra ügyeleti tervet
készít.
Az ügyeleti tervben meghatározott időszak alatt érkező, soron kívül intézendő büntető nemperes ügyet az
ügyeletet teljesítő bírák között kell kiosztani az 5.3. pontban írtak szerint. Az ügyeletet teljesítő ügyeleti idejének
utolsó napján érkezett soron kívüli ügyeket az őt követő ügyeletesre kell kiosztani.
Ha a bíró tartós távolléte a 30 napot meghaladja, akkor a távolléte alatt érkezett ügyeket az 5.3. pontban
írtaknak megfelelően másik bíróra, tanácsra kell átosztani.
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.
Az ügy átosztásáról és annak okáról az ügykiosztásra jogosult bírósági vezető az ügyiratban hivatalos
feljegyzést készít.
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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 a bíró, tanács elnöke 30 napot meghaladó tartós távolléte esetében az ügyeit át kell
osztani másik bíróra, tanácsra. A bíró 30 napot meg nem haladó távolléte esetében a kollégiumvezető vagy a
kollégiumvezető által kijelölt elsőfokú ügyeket tárgyaló bíró az ügyben szükséges nem érdemi, így különösen a
pervezető, ügyviteli és iratkezelési intézkedéseket megteszi.
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 helyettest a büntetés-végrehajtási feladatokra kijelölt bírák közül a
büntetés-végrehajtási csoportvezető jelöli ki.
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.
Az ügyelosztási rend mellékletei
Az ügyelosztási rend mellékletei - azok időbeli hatálya meghatározásával - tartalmazzák, hogy melyik bíró
milyen ügyeket intéz.
Az I. számú melléklet a beosztott és kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyeket,
az I/A. sz. melléklet a törvényszéken első- és másodfokon kirendeléssel ítélkező járásbírósági bírákat,
a II. számú melléklet a beosztott és kirendelt bírók által intézett másodfokú ügyeket,
a III. számú melléklet a kijelölt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyeket
tartalmazza.
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I. számú melléklet: A beosztott és kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek

10.B.

Dr. Antal Gábor

Dr. Oltai Judit Zsófia

7.B.

A gazdálkodással összefüggő kiemelt
bűncselekmények esetében az eljáró
tanács összetétele lehet:
PGM Kollégium
Büntető

Dr. Horváth Márta
Dr. Gelencsér Zoltán
Dr. Szabó Hajnalka
Dr.Csizek Zoltán

Dr. Mezey Szilárd
Dr. Kovács Attila
Dr. Góg Gabriella
Dr. Böröcz László
Dr. Bohli Eszter
Dr.Eördögh Dávid
Dr.Simon Krisztina

13.B

Dr. Barkaszi Attila

A gazdálkodással összefüggő kiemelt
bűncselekmények esetében az eljáró
tanács összetétele lehet:
PGM Kollégium

Dr.Horváth Márta
Dr.Gelencsér Zoltán
Dr.Szabó Hajnalka
Dr.Csizek Zoltán

Büntető
Dr. Mezey Szilárd
Dr. Kovács Attila
Dr. Góg Gabriella
Dr. Böröcz László
Dr. Bohli Eszter
Dr. Eördögh Dávid
Dr.Simon Krisztina

Btk. XV., XVII., XVIII., XIX. és
XX.
fejezetében
írt
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,
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,

Dr. Eördögh Dávid
(Kirendelve a Pécsi Járásbíróságról –
a - 2019. 05.15-től 2022. 05.14-ig)

15.B.

Dr. Darvasi Szilvia
(Kirendelve a Pécsi Járásbíróságról
2020.01.01-2020.12.31, 2020.III.D.14.2021.01.01-től 2023.12.31.)
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22.

A gazdálkodással összefüggő kiemelt
bűncselekmények esetében az eljáró
tanács összetétele lehet:
PGM Kollégium

Dr. Horváth Márta
Dr. Gelencsér Zoltán
Dr. Szabó Hajnalka
Dr. Csizek Zoltán

Büntető
Dr. Mezey Szilárd
Dr. Kovács Attila
Dr. Góg Gabriella
Dr. Bohli Eszter
Dr. Böröcz László
Dr. Eördögh Dávid
Dr. Barkaszi Attila
Dr.Simon Krisztina

A gazdálkodással összefüggő kiemelt
bűncselekmények esetében az eljáró
tanács összetétele lehet:
PGM Kollégium
Büntető

Dr. Horváth Márta
Dr. Gelencsér Zoltán
Dr. Szabó Hajnalka
Dr. Csizek Zoltán

Dr. Mezey Szilárd
Dr. Kovács Attila
Dr. Góg Gabriella
Dr. Böröcz László
Dr. Bohli Eszter
Dr. Barkaszi Attila
Dr. Simon Krisztina

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,

2019.El.I.II.D.11/4

2019.El.I.II.D.11/2.

I/A. sz. melléklet: a törvényszéken első- és másodfokon kirendeléssel ítélkező járásbírósági bírák:

Dr. Böröcz László

Dr. Bohli Eszter

Komlói
Járásbíróság

Pécsi
Járásbíróság

2019.VII.12022.VI.30.

15., 13. és 22. B. tanácsokban
a gazdálkodással összefüggő
kiemelt bűncselekmények
esetében

2019.VII.12022.VI.30.

13. és 22. B. tanácsokban a
gazdálkodással összefüggő
kiemelt bűncselekmények
esetében
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II. számú melléklet: A beosztott és kirendelt bírók által intézett másodfokú ügyek

Igazgatási tanácselnök:
Dr. Kovács Csaba
2020. május 1-től
Tanácselnök:
Dr. Kovács Csaba
Dr. Góg Gabriella
Dr. Oltai Judit Zsófia
2.Bf

Tagjai:
Dr. Kovács Attila
Dr. Antal Gábor
Dr. Barkaszi Attila
Dr. Mezey Szilárd
Dr. Schadt Krisztián
Dr. Simon Krisztina
Dr. Darvasi Szilvia
a törvényszékre kirendelt és az I/A.
mellékletben felsorolt bírók

minden törvényszéki másodfokú eljárásban intézendő ügy

Igazgatási tanácselnök:
Dr. Szalai Katalin
Tanácselnök:
Dr. Wirth Béla
Dr. Oltai Judit Zsófia
Dr. Mezey Szilárd

3.Bf.

Tagjai:
Dr. Kovács Csaba
Dr. Antal Gábor
Dr. Barkaszi Attila
Dr. Góg Gabriella
Dr. Kovács Attila
Dr. Schadt Krisztián
Dr. Simon Krisztina
Dr. Darvasi Szilvia
a törvényszékre kirendelt és az I/A.
mellékletben felsorolt bírók

minden törvényszéki másodfokú eljárásban intézendő
ügy
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III. számú melléklet: A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek

28.

29.

30.

32.Bv.

Dr. Tolnai Judit
kijelölt bírósági titkár
2019. június 15-től

Dr. Billege Virág
kijelölt bírósági titkár
2020. október 26-tól
határozatlan időre beosztva

Dr. Gross Balázs
kijelölt bírósági titkár
2020. október 26-tól
határozatlan időre beosztva
Oleticsné dr. Szirmai Mónika
kijelölt bírósági titkár 2019.
október 1-től

A törvényszék másodfokú hatáskörébe tartozó ügyekben
a) idézés és értesítés,
védő kirendelése és a kirendelés alóli felmentése,
b) áttétel, egyesítés és elkülönítés,
c) adatkérés során,
d) bűnügyi költség megállapítása,
e) költségkedvezménnyel kapcsolatos intézkedés,
f) szakértő kirendelése,
g) olyan határozat kijavítása vagy kiegészítése, amelyet
bírósági titkár is meghozhat,
h) a más bíróságoktól származó megkeresések teljesítése,
i) egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatása a nyilvános
ülés és a tárgyalás tartásának kivételével,
j) határozattervezetek készítése.
k) telekommunikációs eszköz használatának elrendelése
esetén az eljárási cselekményen való jelenlét

A 2013. évi CCXL. törvény alapján a bírósági titkár által
intézhető büntetés-végrehajtási ügyek

Tóth Edit
bírósági ügyintéző

jegyzőkönyvvezetői és a kollégiumvezető mellett igazgatási
feladatok ellátása

Bencze Adél
bírósági ügyintéző

kurrenciális ügyintézés, jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása,
anonimizálás

Zsók Anita
bírósági ügyintéző

kurrenciális ügyintézés jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása,
anonimizálás

Szegi Tímea
bírósági ügyintéző
2020. augusztus 1-től

kurrenciális ügyintézés jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása,
anonimizálás

Pécs, 2020. október 20.
Dr. Wirth Béla
kollégiumvezető

