Simándi György, dr.
1904. május 29. Abaúj-Torna vármegye – 1996. november 16.

Eredeti neve Scheffer György volt. 1923. október 1. és 1927. augusztus 31. között a Kodak Gyárban dolgozott szakmunkásként. 1927–1930 között Vácon ügyvédi irodai alkalmazott volt. 1930. március 14-én avatták jogi doktorrá, az egységes bírói és ügyvédi
vizsgát 1935. március 10-én tette le. 1930. március 17.–1934. december 31. között ügyvédjelölt volt dr. Barabás Ferenc, valamint dr. Boross István ügyvédeknél Kaposvárott.
Ezután ügyvédként kezdett dolgozni, először Lengyeltótiban (1935. március 17.–1945.
január 2.), majd Pécsett (1947. szeptember 1.–1948. április 30.), közben 1945. január
2.–1947. augusztus 16. között a Magyar Államrendőrség Pécsi Kapitányságán rendőr
századosként szolgált. Utóbb írt feljegyzése szerint előbb a Bűnügyi Osztályt vezette, majd az Elnöki Osztály első embereként a kapitányság helyettes vezetője volt, és
a személyi ügyeket intézte. 1946 őszén a Baranya megyei Államvédelmi Osztály első
vezetője lett, 1947 őszén azonban visszahelyezték a Magyar Államrendőrség Pécsi Kapitányságára, ennek körülményein megsértődött, és lemondott.
1948. március 9-én járásbírónak nevezték ki a Nagykanizsai Járásbíróságra, saját kérelmére azonban szeptember 11-én áthelyezték a Pécsi Járásbírósághoz. 1948 novemberétől megszűnéséig, 1950. január 31-éig a pécsi népbíróság bírája volt. Visszatért a
járásbírósághoz, az elnök állandó helyettese lett, büntetőtanácsot vezetett. 1953. június
1-jétől berendelték a Pécsi Megyei Bírósághoz, ahol 1954. október 16-áig dolgozott.
1954 októberében áthelyezték a Pécsi Közlekedési Bírósághoz, tanácsvezetőként megbízták annak irányításával, végül 1955 januárjában elnökévé nevezték ki. Az ítélőszék
megszűnésével felmentették, és tanácsvezetőként 1957. február 28-ától áthelyezték a
Pécsi Megyei Bírósághoz.
Az Elnöki Tanács 1958. december 22-ei határozata után lett a Legfelsőbb Bíróság
bírája. Berendelt bíróként már 1957 szeptemberétől ott dolgozott, így működését folytatta, s másnap vette tudomásul az elnök közlését a róla szóló határozat tartalmáról.
A Legfelsőbb Bíróság elnöke 1975. január 1-jével felmentette a munkavégzés alól, az
Elnöki Tanács 1975. március 28-ai határozatával pedig a legfelsőbb bírósági bírói tisztségéből. 1975. június 30-ával nyugállományba vonult.
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