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Kiskunhalasi Járásbíróság Elnöke
2015.El.III.A.2.

ÜGYELOSZTÁSI REND
2016. év
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 9. § (1)
bekezdése alapján a Kiskunhalasi Járásbíróság 2016. évi ügyelosztási rendjét az
alábbiakban határozom meg:
A Kiskunhalasi Járásbíróság első fokon jár el. A járásbíróság hatáskörébe tartozik
mindazon bűncselekményeknek és pereknek az elbírálása, melyeket a törvény nem utal a
törvényszék hatáskörébe.
Az ügyelosztási rend kialakítása:
Az ügyelosztási rend kialakítása a Bszi. 9-11. §-ai alapján történt, az ügyek jelentősége és
munkaigényessége – különös tekintettel a kiemelt jelentőségű polgári perekre és kiemelt
jelentőségű büntetőügyekre – az ügyérkezés statisztikai adatai; az arányos munkateher
megvalósítása, az eljárási és ügyviteli szabályok megtartása (Bjt. 35. § (2) bekezdés)
szempontjait figyelembe véve.
Az ügyelosztás módja és szempontjai
Az ügyek kiosztása vezetői szignálással történik. A büntető ügyek kiosztását az elnök, a
polgári ügyekét az elnökhelyettes végzi, akik egymást helyettesítik. Mindkettőjük
távollétében az ügyek kiszignálására az általuk megbízott bíró jogosult. Ugyancsak ők
jogosultak az ügyek átosztására.
Az ügykiosztás a 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet (BÜSZ) 31. § f.) g.) és i.) pontjai alapján
ügyenkénti váltással, sorrendben történik a tanácsok között. Ennek során a szignáló
figyelembe veszi a speciális kijelölési igényű ügyeket, továbbá az egyes tanácsok
szakosodottságát. Az ügykiosztásnál figyelem van továbbá a bírák arányos
munkaterhének biztosítására, az egyes ügyek bonyolultságára, munkaigényességére, az
eljárási és ügyviteli szabályok betarthatóságára, a statisztikai adatokra, valamint a bírák
szakmai gyakorlatára.
A helyettesítés rendje: Az azonos ügyeket tárgyaló bírák egymást helyettesítik, átszignálás
nélkül. Ügyek átosztására 45 napot meghaladó tartós távollét esetén kerül sor.
Az ügyelosztási rendtől való eltérés egységes lehetősége:
Az eljárási törvényben szabályozott esetek; igazgatási úton a bíróság működését érintő
fontos ok [Bszi. 11. § (2) bekezdés]. A bíróság működését érintő fontos okot képez az
ügyelosztási rend kialakításának bármely szempontja. Az ügyelosztási rendet a kiosztás
szempontjaira vonatkozóan naptári éven belül kizárólag előre meghatározott eljárási rend
alapján lehet csak megváltoztatni. Az igazgatási vezetők negyedévente megvizsgálják,
hogy az ügyelosztási rendszer okoz-e a bírák egymáshoz képesti munkaterhében jelentős
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eltérést.

BÜNTETŐ ÜGYSZAK:
7.B. tanács Vezeti: NAGYNÉ DR. TAJTI ILONA címzetes törvényszéki bíró, a
járásbíróság elnöke
A helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes tárgyú közvádas ügyek, a Be. 5. rész
XXI. Fejezete szerinti fiatalkorúak elleni büntetőeljárások,

•

kivéve:
a Btk. XXII. Fejezet 235. § közlekedési baleset gondatlan okozása
a Btk. XXIII. Fejezete szerinti A környezet és természet elleni bűncselekmények
a Be. X. Fejezet 229-233. §, 312. §, XIII. Fejezet V. Cím szerinti pótmagánvádas
eljárás
a Be. 5. rész XXIIII. Fejezet szerinti magánvádas eljárás.

•
•

elsődlegesen:
a Btk. XV. Fejezet 165. § szerinti foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
a Btk. XVII. Fejezete szerinti kábítószerrel kapcsolatos büntetőügyek

•
•
•

Hozzá beosztott tisztviselő: Lászlóné Nyári Erika
Tárgyalási napja: kedd, csütörtök
Tárgyalóterem száma: földszint 8.
Helyettesítését ellátja: Dr. Vizkeleti Györgyi bíró
6.B. tanács Vezeti: DR. PÁSZTOR OTTILIA bíró
A helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes tárgyú közvádas ügyek, a Be. 5. rész
XXI. Fejezete szerinti fiatalkorúak elleni büntetőeljárások, a Be. 5. rész XXIII. Fejezet
szerinti magánvádas eljárások, a Be. 2. rész VI. Cím szerinti kijelölés folytán nyomozási
bírói eljárások,

•
•
•
•

•

kivéve:
a Btk. XV. Fejezet 165.§ szerinti foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
a Btk. XVII. Fejezete szerinti kábítószerrel kapcsolatos büntetőügyek,
a Btk. XXIII. Fejezete szerinti A környezet és természet elleni bűncselekmények
a Be. 5. rész XXIII. Fejezet szerinti magánvádas eljárás
elsődlegesen:
a Be. X. Fejezet 229-233. §, 312. §, XIII. Fejezet V. Cím szerinti pótmagánvádas
eljárás

Hozzá beosztott tisztviselő: Mityókné Skultéti Ilona
Tárgyalási napja: hétfő, szerda, pótnap: péntek
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Tárgyalóterem száma: földszint 15.
Helyettesítését ellátja: Dr. Sallay Sándor bíró

8.B. tanács Vezeti: DR. SALLAY SÁNDOR bíró
A helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes tárgyú közvádas ügyek, a Be. 5. rész
XXI. Fejezete szerinti fiatalkorúak elleni büntetőeljárások, a Be. 2. rész VI. Cím szerinti
kijelölés folytán nyomozási bírói eljárások,

•

kivéve:
a Btk. XV. Fejezet 165. § szerinti foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
a Btk. XVII. Fejezete szerinti kábítószerrel kapcsolatos büntetőügyek,
a Btk. XXII. Fejezet 235. § szerinti közlekedési baleset gondatlan okozása
a Be. X. Fejezet 229-233. §, 312. §, XIII. Fejezet V. Cím szerinti pótmagánvádas
eljárás
a Be. 5. rész XXIIII. Fejezet szerinti magánvádas eljárás.

•

elsődlegesen:
a Btk. XXIII. Fejezete szerinti A környezet és természet elleni bűncselekmények

•
•
•
•

Hozzá beosztott írnok: Fodorné Nemes Piroska
Tárgyalási napja: kedd, csütörtök, pótnap: szerda
Tárgyalóterem száma: földszint 8., földszint 15.
Helyettesítését ellátja: Dr. Pásztor Ottilia bíró

9.B. tanács Vezeti: DR. VIZKELETI GYÖRGYI bíró
A helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes tárgyú közvádas ügyek, a Be. 5. rész
XXI. Fejezete szerinti fiatalkorúak elleni büntetőeljárások, a Be. 5. rész XXIII. Fejezet
szerinti magánvádas eljárások,

•
•
•
•

•

kivéve:
a Btk. XV. Fejezet 235. § szerinti foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
a Btk. XVII. Fejezete szerinti kábítószerrel kapcsolatos büntetőügyek,
a Btk. XXIII. Fejezete szerinti A környezet és természet elleni bűncselekmények
a Be. X. Fejezet 229-233. §, 312. §, XIII. Fejezet V. Cím szerinti pótmagánvádas
eljárás
elsődlegesen:
a Be. 5. rész XXIIII. Fejezet szerinti magánvádas eljárás.

Hozzá beosztott írnok: Balog-Czibolya Mária
Tárgyalási napja: hétfő, szerda
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Tárgyalóterem száma: földszint 15.
Helyettesítését ellátja: Nagyné dr. Tajti Ilona címzetes törvényszéki bíró
A Be. 5. rész XXVIII/A. Fejezete szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben és a 2007. évi II.
törvény (Harmtv.) szerinti idegenrendészeti ügyekben valamennyi büntető ügyszakos
bíró eljár.

SZABÁLYSÉRTÉSI és BÜNTETŐ PEREN KÍVÜLI ÜGYEK:
Szabálysértési ügyeket kizárólag a megfelelő kijelöléssel rendelkező bírósági titkár végez.
A kijelölés teljes körű, vonatkozik a tárgyaláson elbírálandó elzárással is sújtható ügyekre,
az átváltoztatásos ügyekre, és a peren kívüli ügyekre is.
T/4. DR. PÁNCÉL RITA bírósági titkár
Hozzá beosztott írnok: Sárközi-Földes Nikolett,
Tárgyalóterem száma: földszint 7/2.sz.
Helyettesítését ellátja: Dr. Vercz Éva bírósági titkár

POLGÁRI ÜGYSZAK:
5.P. tanács Vezeti: DR. TAMÁS ADRIENNE címzetes törvényszéki bíró, a járásbíróság
elnökhelyettese
A helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó kötelmi,
családjogi,
gazdasági perek
Pp. XV. Fejezet szerinti házassági perek kiv. házassági peren kívül
érvényesített házastársi vagyonközösség megszüntetése iránti per
Pp. XVIII. Fejezet szerinti gondnokság alá helyezési per
Pp. XXVII. Fejezet szerinti kisértékű perek
Pp. XIII Fejezet szerinti perújítás
2013. évi V. tv. (továbbiakban új Ptk.) VII. könyv öröklés
elsődlegesen:
• Pp. XVII. Fejezet szerinti szülői felügyeleti jog megszüntetése, visszaállítása
• Pp. XVI/A. Fejezet szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére
alapított per
• új Ptk. VI. könyv IV. rész Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért
• új Ptk. VI. könyv XXII. Cím A biztosítási szerződések
Hozzá beosztott tisztviselő: Kecskés Brigitta
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Tárgyalási napja: kedd, csütörtök, pótnap: hétfő vagy péntek
Tárgyalóterem száma: földszint 28.
Helyettesítését ellátja: Dr. Bikki Felicia bíró
1.P. tanács Vezeti: KOPASZNÉ DR. KRIZSÁN MÓNIKA bíró
A helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó kötelmi,
családjogi,
tulajdoni,
gazdasági,
devizaperek
Pp. XVIII. Fejezet szerinti gondnokság alá helyezési per
Pp. XXV. Fejezet szerinti végrehajtási perek
Pp. XXVII. Fejezet szerinti kisértékű perek
Pp. XIII. Fejezet szerinti perújítás
új Ptk. V. könyv első rész I-II. Fejezet birtok-birtokvédelem
Hozzá beosztott tisztviselő: Kaponyás Melinda
Tárgyalási napja: kedd, csütörtök, pótnap: hétfő vagy péntek
Tárgyalóterem száma: földszint 7/1.
Helyettesítését ellátja: dr. Zsúnyi Edit bíró
10.P. tanács

Vezeti: DR. HEGYES EMŐKE bíró

A helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó kötelmi,
tulajdoni,
családjogi,
gazdasági,
devizaperek
Pp. XVIII. Fejezet szerinti gondnokság alá helyezési per
Pp. XXV. Fejezet szerinti végrehajtási perek
Pp. XXVII. Fejezet szerinti kisértékű perek
Pp. XIII. Fejezet szerinti perújítás
új Ptk. V. könyv első rész I-II. Fejezet birtok-birtokvédelem
elsődlegesen
• új Ptk. IV. könyv XX. Fejezet A társasház
• új Ptk. VI. könyv XLIV. Fejezet 2. pont A lakásbérlet
Hozzá beosztott írnok: Csorba Adrienn
Tárgyalási napja: kedd, csütörtök, pótnap: péntek
Tárgyalóterem száma: földszint 26.
Helyettesítését ellátja: dr. Bikki Felicia
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3.P. tanács Vezeti: DR. BIKKI FELICIA bíró
A helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó kötelmi,
családjogi,
házassági,
gazdasági,
devizaperek,
Pp. XVIII. Fejezet szerinti gondnokság alá helyezési per
Pp. XXV. Fejezet szerinti végrehajtási perek
Pp. XXVII. Fejezet szerinti kisértékű perek
Pp. XIII. Fejezet szerinti perújítás
elsődlegesen:
Pp. XVI. Fejezet apasági és származás megállapítási perek
Hozzá beosztott írnok: Hurtony Ágnes
Tárgyalási napja: hétfő, szerda, pótnap: péntek
Tárgyalóterem száma: földszint 26.
Helyettesítését ellátja: Dr. Tamás Adrienne címzetes törvényszéki bíró

2.P. tanács Vezeti: DR. ZSÚNYI EDIT bíró
A helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó kötelmi,
családjogi,
házassági,
gazdasági,
devizaperek,
Pp. XVIII. Fejezet szerinti gondnokság alá helyezési per
Pp. XXV. Fejezet szerinti végrehajtási perek
Pp. XXVII. Fejezet szerinti kisértékű perek
Pp. XIII. Fejezet szerinti perújítás
Hozzá beosztott tisztviselő: Csizmadia Petra
Tárgyalási napja: hétfő, szerda, pótnap: péntek
Tárgyalóterem száma: földszint 28.
Helyettesítését ellátja: Dr. Hegyes Emőke bíró

11.P. tanács Vezeti: DR. HORVÁTHNÉ DR. GÖDÖLLEI JUDIT bíró
A tanács átmenetileg nem működik.
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A kötelmi tárgyú pereken belül jelenleg különös figyelemmel kísért „devizahiteles” pereket
Kopaszné dr. Krizsán Mónika, dr. Hegyes Emőke, dr. Zsúnyi Edit és dr. Bikki Felicia
tárgyalja.
Peren kívüli ügyeken belül a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó
távoltartás miatti eljárást valamennyi polgári ügyszakos bíró végzi, ügyeleti rendben.

Titkár által intézendő peren kívüli és végrehajtási ügyszak
A peren kívüli polgári, a végrehajtási ügyeket, a pszichiátriai betegek bírósági
felülvizsgálatát a bírósági titkár látja el. A titkár a meghallgatásokat lehetőség szerint
pénteki napokon tartja a földszint 7/1.számú tárgyalóteremben.
T/10. DR. VERCZ ÉVA bírósági titkár
Peren kívüli polgári és végrehajtási ügyek, a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 4:114. szerinti
„az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban” ügyek. 2015. augusztus 1-től a
végrehajtási ügyintéző tartós távolléte miatt ellátja a végrehajtási ügyintézői feladatokat.
Hozzá beosztott írnokok: Pécsi Katalin, Ábrahámné Juhász Ildikó
Helyettesítését ellátja: dr. Páncél Rita bírósági titkár

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓK
Jelenleg büntető ügyszakban és polgári ügyszakban a bírák mellett két fogalmazó
tevékenykedik, dr. Gubán Béla és dr. Kovács Bianka, akik heti egy alkalommal pénteki
napon panasznapot tartanak.
K i s k u n h a l a s, 2015. december 3.

/: Nagyné dr. Tajti Ilona :/
a járásbíróság elnöke

/: dr. Tamás Adrienne :/
a járásbíróság elnökhelyettese

