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KUNSZENTMIKLÓSI JÁRÁSBÍRÓSÁG
ÜGYELOSZTÁSI RENDJE
2016. évre
A járásbíróság elnöke: Dr. Parti Zsuzsanna
A Kunszentmiklósi Járásbíróságon az ügyek elosztására a bíróság elnöke Dr. Parti Zsuzsanna
jogosult.
Akadályoztatása esetén az ügyek elosztását Dr. Gyenes Viktor bíró látja el.
A peres ügyek ügykategóriák szerinti csoportosításának és bírákhoz rendelésének polgári
ügyekben a polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, büntető ügyekben pedig a Büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. C. törvény
fejezetei vagy címei szerint történik.
Az ügyelosztási rend kialakítása a Bszi. 9-11.§-ai alapján történt.
POLGÁRI ÜGYSZAK
A polgári ügyszak feladatait:
- Dr. Parti Zsuzsanna címzetes törvényszéki bíró és
- Dr. Gyenes Viktor bíró
látja el.
Az 1.P. tanácsot dr. Parti Zsuzsanna vezeti és vegyes tárgyú polgári pereket tárgyal, úgy
mint:
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tulajdonjoggal kapcsolatos
birtokvédelmi
szerződésese jogviszonyból eredő kötelmi
szerződésen kívül érvényesített kártérítés iránti
gazdasági
házassági bontóper
házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi
apaság és származás megállapítása iránti
szülői felügyeleti joggal kapcsolatos
gyermektartása iránti
törvényen alapuló egyéb tartási
szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése iránti
gondnoksággal kapcsolatos
lakásügyi
öröklési
végrehajtással kapcsolatos
távoltartással kapcsolatos peren kívüli ügyek

Dr. Parti Zsuzsanna polgári ügyszakos bíró mellett Halma Valéria jegyzőkönyvvezető látja el
a leírói feladatokat.
A 9.P. tanácsot Dr. Gyenes Viktor bíró vezeti, szintén vegyes tárgyú polgári pereket tárgyal,
úgy mint:
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tulajdonjoggal kapcsolatos
birtokvédelmi
szerződésese jogviszonyból eredő kötelmi
szerződésen kívül érvényesített kártérítés iránti
gazdasági
házassági bontóper
házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi
apaság és származás megállapítása iránti
szülői felügyeleti joggal kapcsolatos
gyermektartása iránti
törvényen alapuló egyéb tartási
szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése iránti
gondnoksággal kapcsolatos
lakásügyi
öröklési
végrehajtással kapcsolatos
távoltartással kapcsolatos peren kívüli ügyek

Dr. Gyenes Viktor polgári ügyszakos
jegyzőkönyvvezetői feladatokat.

bíró mellett Góré Dénesné látja el

a
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A polgári ügyszakban Dr. Gyenes Viktor és Dr. Parti Zsuzsanna polgári ügyszakos bírák
kedd és csütörtöki napokon tartanak tárgyalásokat, de amennyiben az ügy soronkívülisége,
tárgya indokolja, úgy a hét más napján is tárgyalnak.
Dr. Parti Zsuzsanna, mint az 1.P tanács elnöke a Kunszentmiklósi járásbíróság 1-es számú,
míg Dr. Gyenes Viktor mint a 9.P tanács elnöke a 3-as számú tárgyaló teremben tárgyal.
Polgári bíró helyettesítése:
Amennyiben polgári ügyszakos bírót kell helyettesíteni, helyette a másik polgári ügyszakos
bíró jár el.
Peres ügyek szignálása:
A peres ügyek szignálása a járásbíróság elnöke által történik, páros számmal végződő ügyek
az 1P. tanácsra, páratlan számmal végződő ügyek a 9P. tanácsra kerülnek kiosztásra,
figyelemmel az egyenletes és arányos munkateher megosztására.
Az újra indult ügyeket mindig az a tanács kapja, amely tanácsnál az ügy befejezésre került.
Az ügyek elosztására jogosult járásbíróság elnöke az adott ügy intézésére másik tanácsot
( bírót) jelöl ki:
·
·
·

az eljárási törvény szerinti kizárás
a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, valamint
tartós távollét esetén

minden esetben az ügy jellegére is figyelemmel az egyenletes és arányos munkateher
biztosítása mellett. Ennek érdekében a járásbíróság elnöke negyedévenként vizsgálja a
kiosztásnak a bírák közötti munkateher jelentős eltérését eredményező hatását.
A korábban kiosztott ügy átosztásakor is az ügyelosztási rend alapelveinek megfelelő eljárás
az irányadó.
A törvény alapján soron kívül tárgyalandó ügyek kiosztásakor - az arányos munkateher
megvalósítása érdekében - a fenti szabályozott kijelöléstől el lehet térni.
POLGÁRI NEM PERES ÜGYEK
A polgári nem peres ügyek intézését Dr. Kusztos Mónika bírósági titkár látja el. Amely
ügyekben titkár nem járhat el, azon nem peres ügyek a polgári peres bírókra kerülnek
kiszignálásra, szintén az ügyiratszám páros-páratlan végződésének megfelelő kiosztással.
Eljáró titkár akadályoztatása esetén a polgári ügyszakos bírák - Dr. Parti Zsuzsanna és Dr.
Gyenes Viktor - járnak el.
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BÜNTETŐ ÜGYSZAK
Büntető ügyszakban az 1.B. tanácsot Dr. Fehér Zoltán büntető ügyszakos bíró vezeti 2013.
június 01. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamban, mint a Kunszentmiklósi
Járásbíróság bírája.
Dr. Fehér Zoltán büntető ügyszakos bíró kedd és csütörtöki napokon tárgyal, mely
tárgyalások a Kunszentmiklósi Járásbíróság épületének 2-es számú tárgyalójában kerülnek
megtartásra.
A büntető ügyszakban a szignálás automatikus módon történik, tehát minden ügy Dr. Fehér
Zoltán büntető ügyszakos bíróra kerül kiosztásra, mivel a büntető ügyszak feladatit egy bíró
látja el.
Dr. Fehér Zoltán büntető ügyszakos bíró mellett Szabó Tünde Anna jegyzőkönyvvezető látja
el az írnoki feladatokat.
A 12.B. tanácsot vezető Dr. Bihari Ádám büntető ügyszakos bíró - mint a Kecskeméti
Járásbíróság bírája - 2014. január 01. napjával került kirendelésre a Kecskeméti Törvényszék
Elnökének 2013.EL. III.D.34/4. számú és a 2014. EL.III.D. 34/5. számú átiratában foglaltak
szerint. Kirendelése a nála lévő büntető ügyek befejezéséig tart.
Dr. Bihari Ádám bíró mellett a jegyzőkönyvezési feladatokat a Kunszentmiklósi Járásbíróság
elnöke által esetileg kijelölt Kunszentmiklósi Járásbírósági jegyzőkönyvvezető látja el,
figyelembe véve a járásbíróság jegyzőkönyvvezetőinek arányos munkateher elosztását.
A 21.B. tanácsot Dr. Jádi János büntető ügyszakos bíró - mint a Kiskőrösi Járásbíróság
bírája - 2014. július 01. napjával került kirendelésre a Kecskeméti Törvényszék 2014. EL. III.
D.9/2. számú átiratában foglaltak szerint. Kirendelése 2015. június 30. napjáig tart.
Dr. Jádi János bíró mellett a jegyzőkönyvezési feladatokat a Kunszentmiklósi Járásbíróság
elnöke által esetileg kijelölt Kunszentmiklósi Járásbírósági jegyzőkönyvvezető látja el,
figyelembe véve a járásbíróság jegyzőkönyvvezetőinek arányos munkateher elosztását.
A 17.B. tanácsot vezető Dr. Kun Lídia Ottília büntető ügyszakos bíró - mint a Kalocsai
Járásbíróság bírája - kirendelése a Kecskeméti Törvényszék Elnökének 2013.EL.III.D.3/7.
számú átiratában foglaltak szerint visszavonásig tart.
A 19.B. tanácsot vezető Dr. Schön Ferenc büntető ügyszakos bíró - mint a Kalocsai
Járásbíróság Elnöke - kirendelése a Kecskeméti Törvényszék Elnökének 2013.EL.III.D.3/6.
számú átiratában foglaltak szerint visszavonásig tart.
A 20.B. tanácsot vezető Dr. Kálóczi Norbert büntető ügyszakos bíró - mint a Kalocsai
Járásbíróság bírája - kirendelése 2014. április 18. napjától a Kecskeméti Törvényszék
Elnökének 2014. EL.III.D.5/2. számú átiratában foglaltak szerint visszavonásig tart.
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A 22.B. tanácsot vezető Dr. Gyenesné dr. Utschalott Ágnes büntető ügyszakos bíró – mint
a Kiskunhalasi Járásbíróság bírája – 2015. július 01. napjától mint „mozgó” bíró látja el
büntető bírói feladatait a Kunszentmiklósi Járásbíróságon.
Dr. Gyenesné dr. Utschalott Ágnes bírónő mellett a jegyzőkönyvvezetési feladatot Gudmon
Gáborné irodakezelő írnok látja el.
BÜNTETŐ NEM PERES ÜGYEK
Dr. Kusztos Mónika bírósági titkár ellátja:
- a tárgyalás mellőzésével elbírálandó nem peres büntető ügyek intézését.
Helyettesítés:
A büntető ügyszakos bíró helyettesítéséről - tekintettel arra, hogy a Kunszentmiklósi
Járásbíróságon egy büntető ügyszakos bírói státusz van, a Kecskeméti Törvényszék Elnöke
eseti kirendeléssel határoz.
SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYEK
A szabálysértési ügyek teljes körű intézését Dr. Kusztos Mónika bírósági titkár látja el.
Akadályoztatása esetén a büntető ügyszakos bíró - Dr. Fehér Zoltán jár el.
VÉGREHAJTÁSI ÜGYEK
A végrehajtási ügyek ügyintézését Hegedűs Sándorné végrehajtási ügyintéző látja el 2016.
január 09. napjáig, - amikortól nyugdíjba vonul - újabb végrehajtási ügyintéző kinevezéséig
ezen feladatkört Gelencsér Gáborné bírósági ügyintéző látja el.
A Kecskeméti Törvényszék Elnökének 2013.EL.VI.N.18/11. szám alatti kinevezési okiratban
foglaltak alapján Dr. Kusztos Mónika bírósági titkár látja el a végrehajtási ügyek
ügyintézését az alábbiak szerint:
·
·
·
·
·
·
·

rendbírság kiszabása
jogutód megállapítása
végrehajtási kifogás elbírálása
végrehajtás felfüggesztése
zálogjogosult bekapcsolódásának engedélyezése
végrehajtás további módjának meghatározása
halasztás iránti kérelem elbírálása

Eljáró bírósági titkár akadályoztatása esetén a polgári ügyszakos bírók - Dr. Parti Zsuzsanna
és Dr. Gyenes Viktor - járnak el.
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PANASZNAP
A panasznapot Dr. Kusztos Mónika bírósági titkát tartja a hét pénteki napjain délelőtt 9
órától 11 óra 30 percig. Mellette a jegyzőkönyvvezetési feladatokat a bíróság
jegyzőkönyvvezetői meghatározott rendben, egymást hetenkénti váltásban látják el.
Eljáró bírósági titkár akadályoztatása esetén a polgári ügyszakos bírák - Dr. Parti Zsuzsanna
és Dr. Gyenes Viktor - járnak el.
Kunszentmiklós, 2015. november 30. napján
Dr. Parti Zsuzsanna
járásbíróság elnöke

