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A Kalocsai Járásbíróság 2016. évi ügyelosztási rendje

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. Törvény (továbbiakban: 
Bszi.)  9.  § (1) bekezdése alapján,  a Bszi.  9-11. §-re  figyelemmel a Kalocsai  Járásbíróság 
2016. évi ügyelosztási rendjét az alábbiakban határozom meg:

I. Polgári ügyszak:

1./ Az ügyszakban tevékenykedő tanácsok és azok számozása:
2.P. tanács dr.Pirisiné dr.Szamosvölgyi Dóra, 
mellé beosztott tisztviselő: Hegedűsné Geri Edina
5.P. dr. Szűcs Éva, mellé beosztott tisztviselő: Kiliti Katalin
6.P. dr.Bagi Attila Zsolt, mellé beosztott írnok: Sebők Tünde

2./ Ügykiosztás:
Az  ügyek  elosztása  a  bírák  között  az  ügyek  munkaigényessége  és  az  arányos 
munkateher elosztás figyelembevételével a Büsz. 31. § e)  pontja szerint heti váltással 
történik, azzal, hogy ettől a Büsz. 31.§ f) és i) pontja szerint lehet eltérni, azzal hogy a 
bíróság elnöke a bírákra jutó egy-egy hetet követő héten érkezett ügyeket az arányos 
munkateher biztosítása céljából ügyenként szignálja.
Irányadó, hogy a gazdasági-, szövetkezeti, valamint a lakásügyi pereket alapvetően dr. 
Szűcs Éva, a tulajdonjogi,  a birtokvédelmi és a végrehajtási  pereket alapvetően dr. 
Bagi  Attila  Zsolt,  az  apasági  és  származás  megállapítási  pereket  dr.  Pirisiné  dr. 
Szamosvölgyi Dóra tárgyalja.

A távoltartással kapcsolatos ügyeket a bírák egyedi szignálás alapján kapják.

A három vagy  többnapos  munkaszünetek  idején a  távoltartással  és  a  pszichiátriai 
betegek  sürgősségi  gyógykezelésével  kapcsolatos  készenléti  feladatokat  a  bírák  az 
aktuális ügyeleti beosztás szerint látják el.

Az ügyeket a Kalocsai Járásbíróság elnöke - távolléte esetén az általa megbízott bíró - 
szignálja.

3./ Helyettesítés:

A bírák egymást alapvetően a következők szerint helyettesítik:
dr. Szűcs Évát dr. Pirisiné dr. Szamosvölgyi Dóra,
dr. Bagi Attilát dr. Szűcs Éva
dr. Pirisiné dr. Szamosvölgyi Dórát dr. Bagi Attila
Szükség  esetén  ettől  eltérően,  az  elnök  –  vagy  az  általa  megbízott  bíró  -  eseti 
rendelkezése szerint helyettesítik egymást. 



4./Tárgyalási napok és tárgyalótermek elosztása:
dr.Szűcs Éva hetente hétfőn és csütörtökön a 4. számú tárgyalóteremben,
dr.Bagi Attila Zsolt hetente hétfőn és szerdán az 5. számú tárgyalóteremben, 
dr.Szamosvölgyi Dóra hetente kedden és csütörtökön az 5. számú tárgyalóteremben 
tárgyal.
A bírósági titkárok meghallgatásaikat hétfőn a 29.-es, kedden és szerdán a 4. számú 
tárgyalóteremben tartják.

A tárgyalási  napok,  illetve  bírák  és  titkárok  által  használt  tárgyalótermek  szükség 
esetén, alkalmi jelleggel, az elnöki irodával történő egyeztetés alapján változhatnak.

II. Büntető ügyszak:

1./ Az ügyszakban tevékenykedő tanácsok és azok számozása:
1.B.   dr. Kun Ottilia mellé beosztott tisztviselő: Gyürki Gabriella
3.B.   dr. Schön Ferenc mellé beosztott tisztviselő: Szigeti Éva
10.B. dr. Kálóczi Norbert kirendelt bíró mellé beosztott tisztviselő: Tóth Rózsa

2./ Ügykiosztás:
Az  ügyek  elosztása  a  bírák  között  az  ügyek  munkaigényessége  és  az  arányos 
munkateher elosztás figyelembevételével a Büsz. 31. § e)  pontja szerint heti váltással 
történik, azzal, hogy ettől a Büsz. 31.§ f) és i) pontja szerint lehet eltérni, azzal hogy a 
bíróság elnöke a bírákra jutó egy-egy hetet követő héten érkezett ügyeket az arányos 
munkateher  biztosítása  céljából  ügyenként  szignálja.  Irányadó,  hogy  a  nemi  élet 
szabadsága  és  a  nemi  erkölcs  elleni  bűncselekményeket  dr.  Schön  Ferenc,  a 
gyermekek érdekét  sértő  és  a  család  elleni  bűncselekményeket  dr.  Kun Ottilia,  az 
igazságszolgáltatás elleni bűncselekményeket dr. Kálóczi Norbert tárgyalja.
Fiatalkorúak  ügyeiben  eljáró  bírói  kijelöléssel  mindhárom büntetőbíró  rendelkezik, 
ezért  a  fiatalkorúakkal  szembeni  büntető  ügyek  elosztása  is  a  fenti  rend  szerint 
történik.
Az ügyeket a bíróság elnöke, távolléte esetén az általa megbízott bíró szignálja.

A bíróság elé állítással kapcsolatos feladatokat a bírák az alábbi rend szerint látják el:
Dr. Schön Ferenc minden hónap 1-10. napjáig, dr. Kálóczi Norbert minden hónap 11-
20. napjáig, dr. Kun Ottilia minden hónap 21-től a hónap utolsó napjáig látja el.

A bíróság elé állításos ügyeket automatikusan a soros bíró kapja. Ettől szükség esetén 
a bíróság elnökének intézkedése alapján, hivatali érdekből el lehet térni. Ez esetben az 
automatikus kiosztás helyett az elnök, illetve az általa megbízott bíró szignál.

3./ Helyettesítés:

A bírák egymást alapvetően a következők szerint helyettesítik:
dr. Schön Ferencet dr. Kálóczi Norbert, 
dr.Kun Ottiliát dr. Kálóczi Norbert, 
dr. Kálóczi Norbertet dr.Schön Ferenc  
Szükség esetén ettől eltérően, az elnök eseti rendelkezése szerint helyettesítik egymást. 



A helyettesítés során figyelemmel kell lenni arra, hogy az ügyben eljárt nyomozási 
bíró a perbírót nem helyettesítheti.

4./Tárgyalási napok és tárgyalótermek elosztása:
dr. Kun Ottilia hetente hétfőn és szerdán a 8. számú tárgyalóteremben,
dr. Schön Ferenc hetente kedden és csütörtökön a 29. számú tárgyalóteremben,
dr.Kálóczi Norbert hetente kedden és csütörtökön a 8. számú tárgyalóteremben tárgyal.

A bírák a vádlottak számától függően szükség esetén a 3. számú tárgyalótermet, illetve 
a földszinti nagy tárgyalótermet használják.

A tárgyalási  napok,  illetve  bírák  és  titkárok  által  használt  tárgyalótermek  szükség 
esetén, alkalmi jelleggel, az elnöki irodával történő egyeztetés alapján változhatnak.

5./ Nyomozási bírói feladatok ellátása:
A büntetőeljárási törvényben meghatározott e feladatokat főszabályként dr. Kun Ottilia 
bíró látja el.  Akadályoztatása,  vagy szükség esetén nyomozási  bíróként  dr.  Kálóczi 
Norbert bíró jár el.
Törekedni  kell  arra,  hogy  ugyanabban  a  büntetőeljárásban  szükséges  valamennyi 
nyomozási bírói feladatot ugyanaz a bíró végezze el.

Az ügyek a fentiek szerint automatikusan kerülnek kiosztásra, szükség esetén azonban 
a bíróság elnöke - távolléte esetén az általa megbízott bíró -  szignálja. 

III. Szabálysértési ügyszakban egyes bíró hatáskörében eljáró titkárok 

A szabálysértési  kifogásokat,  elzárással  is  büntethető  szabálysértések  miatt  indult 
ügyeket, és az átváltoztatásokat a kijelölt bírósági titkárok látják el.
Az ügyek elosztása a titkárok között a Büsz. 31. §  f) pontja szerint történik, azzal, 
hogy ettől a Büsz. 31.§  i) pontja szerint el lehet térni. 
A szabálysértési  ügyeket elsődlegesen 9.Sz szám alatt  dr.  Leiné dr.  Schön Melinda 
intézi.
8.Sz.  szám alatt  dr.  Borsi  Barbara  intézi  a  szabálysértési  kifogásokat,  míg  egyéb 
szabálysértési ügyeket szükség esetén, egyedi szignálás szerint kap. 

Az ügy a fentiek szerint automatikusan kerülnek  kiosztásra, szükség esetén azonban a 
bíróság elnöke, illetve távolléte esetén az általa megbízott bíró szignálja. 

A titkárok egymást kölcsönösen helyettesítik, szükség esetén a bíróság elnöke által 
egyedi intézkedés alapján kijelölt bíró látja le a helyettesítést.

IV./ A bírósági titkárok által ellátott ügycsoportok:

1./A titkárok eljáró tanács szerint számozása: 
8.Pk  szám  alatt működő  bírósági  titkár  dr.  Borsi  Barbara  polgári  ügyekben 
megkeresés  miatti  meghallgatásokat  tart,  illetve  végrehajtási  kifogásokat  és  a 
végrehajtási eljárásban az egyéb bírósági titkár által intézhető nem peres ügyeket intéz, 
valamint a polgári ügyszakban részt vesz a perelőkészítő munkában.



9.B. illetve 9.Bpk. számon működő bírósági titkár: dr. Leiné dr. Schön Melinda 
büntető peren kívüli ügyeket intéz, magánvádas eljárásokban személyes meghallgatást, 
büntető ügyekben megkeresés miatti meghallgatásokat tart.

3./ Helyettesítés:
A titkárok egymást kölcsönösen helyettesítik, szükség esetén a bíróság elnöke által 
egyedi intézkedés alapján kijelölt bíró látja le a helyettesítést.

IV./ A bíróság elnöke: 
Teljes ügykiosztással büntető ügyeket intéz, akire az általános rend szerint kerülnek 
szignálásra az ügyek.

Kalocsa, 2015. november 18.

dr. Schön Ferenc
a járásbíróság elnöke


