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A Bajai Járásbíróság ügyelosztási rendje 

 

 
2014. évre  

 

 

2014. január 1. napjától a Bajai Járásbíróságon az alábbi ügyelosztási rend 
érvényesül: 
 

Polgári ügyszak terén 

 
Az 1.P. tanácsot vezeti: dr. Csordásné dr. Ódor  Erzsébet Edit bíró a Kecskeméti 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról kirendeléssel. 
Az általa tárgyalt ügycsoport: vegyes tárgyú, ezen belül főként vegyes kötelmi 
perek, tulajdoni perek- esetenként kártérítési, végrehajtási, gazdasági perek. 
Családjogi perek. Szinte kizárólagosan apasági perek. 
 
A hozzá beosztott tisztviselő: Resálné Vörös Klára 
A tárgyalóterme száma: 17. 
Tárgyalási napjai: hétfő, szerda 
 
 
A 6.P. tanácsot vezeti: dr. Szántó Anita elnökhelyettes, címzetes törvényszéki 
bírósági bíró. 
Az általa tárgyalt ügycsoport : Vegyes tárgyú, ezen belül főként vegyes kötelmi 
perek, tulajdoni perek, öröklési, és biztosítási jogviszonyból származó perek.  
Családjogi perek, gondnokság alá helyezési, gazdasági perek.  
Esetenként kártérítési, és végrehajtási perek.  
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A hozzá beosztott tisztviselő: Kovácsné Molnár Andrea 
A tárgyalóterme száma: 10. 
Tárgyalási napjai: kedd, csütörtök 
 
 
A 11.P. tanácsot vezeti:  dr. Rózsa Sándor bíró,címzetes törvényszéki bíró 
Az általa tárgyalt ügycsoport: Vegyes tárgyú kötelmi perek, lakásügyi, öröklési, 
kártérítési perek, gazdasági perek, végrehajtási perek. 
Szinte kizárólagosan tartási, és öröklési szerződésből származó perek,  
Gyermektartásdíjjal kapcsolatos perek, és esetenként tulajdoni perek.  
 
A hozzá beosztott írnok: Fazekas Anett 
A tárgyalóterme száma: 17. 
Tárgyalási napjai: kedd, csütörtök. 
 
A 13.P.tanácsot vezeti:  Barócsné dr. Vattay Noémi bíró 
Az általa tárgyalt ügycsoport: Családjogi perek, vegyes kötelmi perek, tulajdoni 
perek, végrehajtási perek, lakásügyi és kártérítési perek. 
Esetenként apasági, öröklési perek.  
 
A hozzá beosztott tisztviselő: Ábrahám Attiláné 
A tárgyalóterme száma: 7. 
Tárgyalási napjai: hétfő, szerda 
 
A 14.P. tanácsot vezeti : Dr. Völgyesi Barbara bíró. 
Az általa tárgyalt ügycsoport: Családjogi perek, vegyes kötelmi perek, tulajdoni 
perek, végrehajtási perek, lakásügyi valamint gondnoksági perek. 
Esetenként öröklési perek. 
 
A hozzá beosztott tisztviselő: Jakab Istvánné 
A tárgyalóterme száma: 11. 
A tárgyalási napjai: hétfő,szerda 
 
 
A 15.P. tanácsot vezeti: dr. Nagy Barbara Zita bíró 
Az általa tárgyalt ügycsoport: Családjogi perek, vegyes kötelmi perek, tulajdoni 
perek, gazdasági perek, végrehajtási perek, gondnoksági perek.  
Esetenként szerződésen kívüli kártérítési perek.  
 
A hozzá beosztott írnok: Gatter Mária,helyettesítésére Gatter Andrea írnok. 
A tárgyalóterme száma: 11. 
Tárgyalási napjai: kedd, csütörtök 
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Valamennyi polgári ügyszakos bíró intézi a megelőző távoltartási és ideiglenes 
megelőző távoltartási peren kívüli ügyeket, valamint a pszichiátriai betegek 
intézeti gyógykezelésbe vételével kapcsolatos peren kívüli ügyeket. 
 
A titkár távollétében soron kívüli végrehajtási kifogásokat elsősorban dr. Nagy 
Barbara Zita és dr. Völgyesi Barbara bíró intézik. 
 
A polgári peren kívüli ügyek és a végrehajtási ügyek intézését dr. Thuránszky 
Nóra Rita  titkár  (18. Pk.) végzi. A mellé beosztott tisztviselő : Dancsó Szilvia 
tisztviselő. 
Meghallgatásokat szükség szerint lehetőleg pénteki napon tartja a 5. sz., 
foglaltsága esetén más szabad tárgyalóteremben. 
A polgári peren kívüli és a végrehajtási ügyek intézését szükség esetén Erdősiné 
dr.Bátor Csilla titkár ( 17.Pk.) és dr. Rozsi Tímea titkár (19.Pk.)is elláthatja, akik 
meghallgatás esetén az előzőekben írott napon ill. tárgyalóteremben járnak el. 
 

A büntető ügyszak terén: 

 
 
A 9. B. tanácsot vezeti: dr. Barna Krisztina bíró, aki vegyes kiosztású büntető  
ügyeket tárgyal, a közlekedési ügyekben jár el. 
A hozzá beosztott tisztviselő: Hegedűs Szilvia 
Tárgyalóterme száma: fsz 3. 
Tárgyalási napjai: kedd, csütörtök 
 
A 10. B. tanácsot vezeti: dr. Csordás Pál bíró,  címzetes törvényszéki bíró, aki 
vegyes kiosztású büntető ügyeket tárgyal, fk. ügyekben jár el. 
A hozzá beosztott írnok : Kőhalmi-Steinbeck Petra 
Tárgyalóterme száma: fsz. 2. 
Tárgyalási napjai: kedd, csütörtök 
 
A 12. B. tanácsot vezeti: dr. Pencz Kornél bíró, aki vegyes kiosztású büntető 
ügyeket tárgyal , fk. ügyekben jár el. 
A hozzá beosztott tisztviselő: Dózsáné Tóth Éva , helyettesítésére Piroska 
Árpádné tisztviselő. 
Tárgyalóterme száma: fsz. 1. 
Tárgyalási napjai: hétfő,szerda. 
 
A 16.B. tanácsot vezeti: dr. Striegl Péter bíró, aki vegyes kiosztású büntető 
ügyeket tárgyal ill. közlekedési ügyekben jár el. 
A hozzá beosztott írnok: Pintér Zoltán Sándorné. 
A tárgyalóterme száma: fszt. 2. 
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Tárgyalási napjai: hétfő és szerda 
 
Az említett büntető ügyeket tárgyaló bírák a titkárok kizártsága, akadályoztatása 
esetén  ugyancsak vegyes kiosztásban bírálnak el szükség szerint tárgyalásra 
tartozó szabálysértési ügyeket is.  
 
A tárgyaláson kívül intézendő szabálysértési ügyeket vegyes kiosztásban csak 
szükség szerint bírálják el a bírák. 
A szabálysértési ügyeket vegyes kiosztásban elsődlegesen  Erdősiné dr. Bátor 
Csilla   bírósági  titkár (17.Bk. vagy 17.Sz. stb.)  és dr. Rozsi Tímea titkár           
( 19.Bk. vagy 19.Sz. stb.)  bírálja el, illetve eljárhatnak a titkári hatáskörben 
elbírálható büntető ügyekben is  
Amennyiben Erdősiné dr. Bátor Csilla  titkár tárgyalást tart, annak helye fsz. 5. 
sz. tárgyalóterem. 
Erdősiné dr. Bátor Csilla titkár tárgyalási napjait hétfőn, csütörtökön és pénteken 
tartja. A mellé beosztott jegyzőkönyvvezető Bezzeg Imréné tisztviselő. 
Dr. Rozsi Tímea titkár tárgyalási napjait kedd, csütörtök és péntek tartja az 5., 
csütörtökön és pénteken az 1. tárgyalóban. 
A mellé beosztott jegyzőkönyvvezető Piroska Árpádné. Jelenleg helyettesítéssel 
Dózsáné Tóth Éva tisztviselő. 
 
A szabálysértési ügyeket  szükség esetén dr. Tuhárszky Nóra Rita kijelölt 
bírósági titkár is ( 18. Sz.) elláthatja . Ez esetben tárgyalóterme, 
jegyzőkönyvvezetője a fentebb a polgári ügyek kapcsán írottakkal egyező. 
 
A Bajai Városi Bíróság bírái közül nyomozási bíróként jár el dr. Barna Krisztina  
bíró és dr. Csordás Pál bíró. 
 
Valamennyi polgári és büntető ügyszakban eljáró bíró, ha a hivatali érdek azt 
kívánja, köteles a rá kiosztott, de a fentiek szerint nála fel nem sorolt ügyben is 
eljárni. Hivatali érdekből a bíró a megjelölttől eltérő tárgyalóterembe és eltérő 
tárgyalási napokra is kitűzheti az ügyeit. 
 
Az említett bírák akadályoztatása esetén az övékkel egyező ügycsoportot 
tárgyaló bíró avagy utóbbi akadályoztatása esetén hivatali érdekből bármely 
más, az elnök avagy elnökhelyettes által kijelölt azonos beosztású bíró jár el. 
Mindez a titkárokra értelemszerűen irányadó. 
 
Az ügyek elosztása a következőképp alakul:  

 
A polgári ügyszak terén az ügyek kiosztása elnökhelyettesi szignálással történik, 
az elnökhelyettes akadályoztatása esetén az elnök vagy az elnökhelyettes 
megbízása alapján kijelölt bíró végzi. 
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A büntető és a szabálysértési ügyekben az ügyek kiosztását az elnök, 
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, avagy az elnök vagy az elnökhelyettes 
megbízása alapján dr. Barna Krisztina bíró, avagy dr. Pencz Kornél bíró intézi. 
 
A polgári peren kívüli ügyek kiosztása: 
 

Minden hónapban dr. Thuránszky Nóra Rita titkár intézi. 
 
Az eljáró akadályoztatása esetén az elnökhelyettes intézkedésének megfelelően 
kijelölt bíró, vagy a másik titkár jár el. 
 
Nyomozási bíróként hétvégi ügyeletben dr. Barna Krisztina jár el február, 
június,és december , dr. Csordás Pál  április, augusztus, október hónapokban, 
egyébként hivatali időben a leterheltségtől, tárgyalási napoktól függően dr.Barna 
Krisztina , illetve dr. Csordás Pál bíró jár el. Akadályoztatásuk, avagy hivatali 
érdekből indokoltság esetén az elnök ettől eltérően rendelkezhet és az általa 
kijelölt bíró jár el. 
 
Az előállításra kerülő ügyeket minden hónapban lehetőleg pénteki napon 
tárgyalják a büntető ügyszakos bírák akként, hogy az első péntekre érkezetteket 
dr. Barna Krisztina, a másodikra érkezetteket dr. Csordás Pál, a harmadikra 
érkezetteket dr. Pencz Kornél , s a negyedikre érkezetteket dr. Striegl Péter 
intézi.  
A nem pénteki napra érkező előállításos ügyekben az elnök jelöli ki az eljáró 
bírót. 
 
A büntető ügyek kiosztása során az ezt végző személy figyelembe veszi az 
ügyek jelentőségét, munkaigényességét, az ügyérkezés statisztikai adatait. 
Az ügy kiosztása során az ügy nehézségére, speciális tudást igénylő voltára is 
figyelemmel az ügyet kiosztó az ügyet az annak megfelelő ügyszakban dolgozó 
és az ügynek megfelelő ügykategóriákat tárgyaló bíróra osztja. A kiosztás 
tekintetében szem előtt tartja a bírák leterheltségét, a speciális szaktudását és 
szakmai tapasztaltságát, az ügy bonyolultságát és munkaigényességét, illetőleg a 
soronkívüliség követelményeit vagy más fontos hivatali érdeket. A különleges 
eljárásra tartozó ügyekben az alapügyben eljárt bíró jár el. 
 
Mindezen szempontok alapján az ügyeket elosztó a bírák közötti arányos 
teherelosztás megvalósítására törekszik és arra, hogy az ügy vélhető pertartama 
a lehető legrövidebb lehessen.   
 
A büntető ügyelosztás során a bírák a fenti elvek alapján ügyenkénti váltással 
kapják ügyeiket.  
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A fenti ügyelosztási rendtől az eljárási törvényekben szabályozott esetben, 
illetőleg igazgatási úton a bíróság működését érintő fontos hivatali érdekből el 
lehet térni. 
 
B a j a ,  2013. november 20. napján  
 
 
                                                                          dr. Csordás Pál 
                                                                          - a járásbíróság elnöke  
 
 
 
 
 


