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A Bajai Járásbíróság
ÜGYELOSZTÁSI RENDJE
2016. ÉVRE

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.)
9.§-11.§-ai alapján a Bajai Járásbíróság ügyelosztási rendjét az alábbiak szerint
határozom meg:
Polgári ügyszak
Tanács

1.P.

Dr. Csordásné
Dr. Ódor
Erzsébet Edit
bíró
Kecskeméti
Közigazgatási és
Munkaügyi
Bíróságról
Kirendeléssel
mellette:
Resálné Vörös
Klára tisztviselő

Tárgyalási nap Tárgyalt ügyek
tárgyalóterem


hétfő,
szerda


I. emelet 17.
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Vegyes kötelmi
perek
dologi jogi –
tulajdonjogiperek
Pp. XV. Fejezete
szerinti házassági
perek és egyéb
családjogi perek
A Pp. XVI.
Fejezete szerinti
apaság és a
származás
megállapítása
iránti egyéb
perek
gazdasági perek
kártérítési perek
Pp. XXV.
Fejezete szerinti
végrehajtási
perek

Helyettesítését
ellátja
Dr. Szántó Anita
címzetes
törvényszéki bíró
egyebekben
elnöki intézkedés
szerint

6.P

Dr. Szántó Anita
címzetes
törvényszéki bíró,
elnök
mellette:
Kovácsné Molnár
Andrea
tisztviselő



kedd,
csütörtök


I. emelet 10.











Dr. Rózsa Sándor
címzetes
11.P. törvényszéki bíró
mellette:
Kaszt Hajnalka
írnok



kedd,
csütörtök


I. emelet 17.
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Vegyes kötelmi
perek
dologi jogi –
tulajdonjogiperek
Pp. XV. Fejezete
szerinti házassági
perek és egyéb
családjogi perek
öröklési perek
gazdasági perek
Pp. XVII.
Fejezete szerinti
szülői felügyelet
megszüntetése
iránti perek
Pp. XVIII.
Fejezete szerinti
gondnokság alá
helyezés iránti
perek
kártérítési perek
Pp. XXV.
Fejezete szerinti
végrehajtási
perek
Vegyes kötelmi
perek
dologi jogi –
tulajdonjogiperek
családjogi perek
közül a gyermek,
házastárs, élettárs
és rokontartással
kapcsolatos
perek
öröklési perek
gazdasági perek
kártérítési perek
Pp. XXV.
Fejezete szerinti
végrehajtási
perek
lakásügyi perek
ha az Új Ptk.
hatálybalépése
következtében a
nagy számú
ügyérkezés

Dr. Csordásné
Dr. Ódor
Erzsébet Edit
bíró
Kecskeméti
Közigazgatási és
Munkaügyi
Bíróságról
Kirendeléssel
egyebekben
elnöki intézkedés
szerint

Dr. Völgyesi
Barbara
bíró
egyebekben
elnöki intézkedés
szerint

13.P.

Barócsné dr.
Vattay Noémi
bíró



hétfő,
szerda


fsz. 7.

mellette:
Ábrahám Attiláné
tisztviselő












Dr. Völgyesi
Barbara
bíró



hétfő,
szerda


I. emelet 11.

14.P.
mellette:
Jakab Istvánné
tisztviselő
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indokolttá teszi
Pp. XVIII.
Fejezete szerinti
gondnokság alá
helyezés iránti
perek
Vegyes kötelmi
perek
dologi jogi –
tulajdonjogiperek
öröklési perek
Pp. XV. Fejezete
szerinti házassági
perek és egyéb
családjogi perek
A Pp. XVI.
Fejezete szerinti
apaság és a
származás
megállapítása
iránti egyéb
perek
kártérítési perek
Pp. XXV.
Fejezete szerinti
végrehajtási
perek
lakásügyi perek
ha az Új Ptk.
hatálybalépése
következtében a
nagy számú
ügyérkezés
indokolttá teszi
Pp. XVIII.
Fejezete szerinti
gondnokság alá
helyezés iránti
perek

Dr. Nagy
Barbara Zita
Bíró
egyebekben
elnöki intézkedés
szerint

Vegyes kötelmi
Dr. Rózsa
perek
Sándor
dologi jogi –
címzetes
tulajdonjogi,
törvényszéki bíró
birtokháborítási
és a Pp. XXV.
egyebekben elnöki
Fejezete szerinti intézkedés szerint
jegyző
birtokvédelmi













Dr. Nagy Barbara kedd,
Zita
csütörtök
bíró
I. emelet 11.
15.P. mellette:
Gatter Mária
írnok, akinek tartós
távolléte
miatt
helyettese: Gatter
Andrea írnok
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ügyben hozott
határozatának
megváltoztatása
iránti perekperek
Pp. XV.
Fejezete szerinti
házassági perek
és egyéb
családjogi perek
Pp. XVII.
Fejezete szerinti
szülői
felügyelet
megszüntetése
iránti perek
Pp. XVIII.
Fejezete szerinti
gondnokság alá
helyezés iránti
perek
Pp. XXV.
Fejezete szerinti
végrehajtási
perek
öröklési perek
lakásügyi perek
Vegyes kötelmi
Barócsné dr.
perek
Vattay Noémi
dologi jogi –
bíró
tulajdonjogi,
birtokháborítási egyebekben elnöki
és a Pp. XXV.
intézkedés szerint
Fejezete szerinti
jegyző
birtokvédelmi
ügyben hozott
határozatának
megváltoztatása
iránti perekperek
Pp. XV.
Fejezete szerinti
házassági perek
és egyéb
családjogi perek
gazdasági perek
Pp. XVII.
Fejezete szerinti
szülői








felügyelet
megszüntetése
iránti perek
Pp. XVIII.
Fejezete szerinti
gondnokság alá
helyezés iránti
perek
Pp. XXV.
Fejezete szerinti
végrehajtási
perek
öröklési perek
kártérítési perek

Barócsné dr. Vattay Noémi és dr. Csordásné dr. Ódor Edit a Büsz 31.§ a) pontja szerinti
módszer alkalmazása mellett intézik a Pp. XVI/A Fejezete szerinti apaság vélelmének
megdöntése iránti nemperes eljárásokat.
Valamennyi polgári ügyszakos bíró intézi a megelőző távoltartási és ideiglenes megelőző
távoltartási peren kívüli ügyeket, valamint ügyeleti, készenléti rendszerben a pszichiátriai
betegek intézeti gyógykezelésbe vételével kapcsolatos peren kívüli ügyeket. A titkár
távollétében soron kívüli végrehajtási kifogásokat elnöki intézkedés alapján dr. Nagy Barbara
Zita, és dr. Völgyesi Barbara bíró intézi. Az elnök az ügyeket főszabály szerint a Büsz. 31.§ a)
pontja szerinti módszerrel osztja ki.
A Pp. XXVI/A Fejezete szerinti járásbírósági hatáskörbe tartozó – a kiemelt jelentőségű perek
szabályainak alkalmazását igénylő – Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére
alapított perekben elnöki kijelölés alapján dr. Csordásné dr. Ódor Edit, dr. Nagy Barbara Zita,
dr. Rózsa Sándor és dr. Szántó Anita jár el.
A polgári peres ügyek kiosztása:
Elnöki szignálással történik, az elnök akadályoztatása esetén a szignálást az elnök megbízása
alapján kijelölt bíró végzi.
Ügyelosztási renden belül, ügyelosztási módszerként alkalmazásra kerül bírósági ügyvitel
szabályairól szóló 14/2002 (VIII.1) IM rendelet (Büsz.) 31. § f.), g.) és i.) pontja, valamint a
szignáló a polgári ügyszakban kialakított, a munkateher mérésére szolgáló súlyszámokat is
figyelembe veszi. A kiosztás során a cél, hogy valamennyi bíróra azonos mennyiségű és
súlyszámú ügy kerüljön kiszignálásra az arányosság elvének biztosítása érdekében. Az
ügyelosztási rend kialakítása során az ügyeket szignáló figyelemmel van az ügyek
jelentőségére, munkaigényességére, az ügyérkezés statisztikai adataira, az arányos
munkateher megvalósítására, az eljárási és ügyviteli szabályok megtartására.
Amennyiben a végrehajtási ügyek, gondnokság alá helyezési ügyek vagy egyéb
ügykategóriába tartozó perek érkezésének száma a tárgyéven belül indokolja, szükség esetén
bármelyik bírói ideiglenesen az adott ügyre az elnök által kijelölhető.
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Titkár által intézendő peren kívüli és végrehajtási ügyszak
Dr. Thuránszky Nóra Rita titkár (18.Pk.)
Mellé beosztva: Zimmermann Judit írnok
A titkár a meghallgatásokat lehetőség szerint pénteki napokon tartja a földszint 5. számú
tárgyalóteremben.
A végrehajtási ügyeket intéző titkárt főszabályként a szabálysértési ügyeket ellátó titkár
helyettesíti - így Erdősiné dr. Bátor Csilla (17.Pk.), aki mellé a beosztott tisztviselő Szabad
Éva.
A titkár távollétében soron kívüli végrehajtási kifogásokat elnöki intézkedés alapján dr. Nagy
Barbara Zita, és dr. Völgyesi Barbara bíró is intézi.
A pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésbe vételével kapcsolatos peren kívüli ügyeket dr.
Thuránszky Nóra és Erdősiné dr. Bátor Csilla titkárok intézik a Büsz. 31.§ a) pontja szerinti
módszer alkalmazása mellett

Büntető ügyszak
Tanács
9.B.

dr. Barna Krisztina
bíró
elnökhelyettes

Tárgyalási nap Tárgyalt ügyek
tárgyalóterem
kedd, csütörtök



fsz 3.
mellette:
Fazekas Anett tisztviselő



a helyi
bíróság
hatáskörébe
tartozó
vegyes
tárgyú
közvádas és
magánvádas
büntető
ügyek
közlekedési
ügyek

Helyettesítését
ellátja
dr. Striegl Péter
bíró
nyomozási bírói
helyettese
dr. Csordás Pál
címzetes
törvényszéki bíró
egyebekben
elnökhelyettesi
intézkedés szerint

kijelölés folytán
nyomozási bíró
10.B.

dr. Csordás Pál
címzetes törvényszéki
bíró

kedd, csütörtök



fsz 2.
mellette:
Lőrinc Nándorné
tisztviselő
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a helyi
bíróság
hatáskörébe
tartozó
vegyes
tárgyú
közvádas és
magánvádas
büntető
ügyek
Fk. ügyek

dr. Pencz
Kornél
bíró
nyomozási bírói
helyettese
dr. Barna
Krisztina
bíró
egyebekben
elnökhelyettesi

kijelölés folytán
nyomozási bíró
12.B.

16.B.

dr. Pencz Kornél
bíró
mellette:
Dózsáné Tóth Éva
Tisztviselő

Hétfő
Szerda

dr. Striegl Péter
bíró
mellette:
Pintér Zoltán Sándorné
írnok

Hétfő
Szerda



fsz.1.




fsz.2.



a helyi
bíróság
hatáskörébe
tartozó
vegyes
tárgyú
közvádas és
magánvádas
büntető
ügyek
Fk. ügyek
a helyi
bíróság
hatáskörébe
tartozó
vegyes
tárgyú
közvádas és
magánvádas
büntető
ügyek
közlekedési
ügyek

intézkedés szerint
dr. Csordás Pál
címzetes
törvényszéki bíró
egyebekben
elnökhelyettesi
intézkedés szerint

dr. Barna
Krisztina
bíró
elnökhelyettes
egyebekben
elnökhelyettesi
intézkedés szerint

A Be. szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben valamennyi büntető ügyszakos bíró eljár.
Ügyek kiosztása elnökhelyettesi szignálással történik, akit távollétében az elnökhelyettes
által megbízott büntető bíró helyettesít.
Az ügykiosztás során az ügyeket szignáló figyelemmel van az ügyérkezés statisztikai adataira,
az arányos munkateher megvalósítására, az eljárási és ügyviteli szabályok megtartására.
A kiosztás során szempont a speciális szaktudás, a szakmai tapasztalat.
Ügyelosztási renden belül, ügyelosztási módszerként alkalmazásra kerül bírósági ügyvitel
szabályairól szóló 14/2002 (VIII.1) IM rendelet (Büsz.) 31. § f), g) és i) pontja, valamint
részben a c) pontja, mert főszabály szerint ugyanazon vádlott ellen indult újabb ügy a
korábban érkezett ügyet tárgyaló bíróhoz kerül.
A bíróság elé állításos ügyek kapcsán ügyelosztási módszerként a Büsz. 31. § e) pontja
érvényesül. A kiosztás a bírók névsora szerint heti váltásban történik.
A tárgyalás mellőzéses ügyek esetén a szignálás a Büsz. 31. § a) pontja szerinti módszerrel –
figyelemmel az egyéb peren kívüli érkezési adatokra – történik.
A magánvádas eljárásoknál az ügykiosztás a Büsz. 31. § e) pontja szerinti, havi váltással a
névsor szerint azzal, hogy Bpk-ból B-re változás és más előzmény esetén nincs bíróváltozás.
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A nyomozási bírói feladatokat dr. Csordás Pál és dr. Barna Krisztina bírák látják el
folyamatos jelleggel az egyéb büntetős ügyek intézésével párhuzamosan. A nyomozási bírói
ügyek kiosztását – mivel mindkét nyomozási bíró heti két tárgyalási napot tart - a nyomozási
bírák aktuális leterheltsége határozza meg (az elintézésre rendelkezésre álló idő alatti
tárgyalás, tárgyalási nap sűrűsége, tárgyalt ügyek nehézsége stb.) Amennyiben egy ügyben
valamelyik nyomozási bíró már eljárt, az ügyben felmerülő további nyomozási bírói
feladatokat is ő kapja a Büsz. 31. § c) pontjához hasonlóan.

Az ügyelosztási rendtől mindkét ügyszakban eltérés lehetséges, az eljárási
törvényekben szabályozott esetekben, igazgatási úton a bíróság működését
érintő fontos okból.
Szabálysértési ügyek
A szabálysértési ügyeket (dr. Zsók-Rozsi Tímea titkár tartós távolléte alatt) Erdősiné dr.
Bátor Csilla titkár bírálja el, aki a Bajai Járásbíróságra érkezett ügyeket 17. , a szabálysértési
központosítás folytán Kecskeméti Járásbíróság nevében pedig 34. tanácsszámon jár el.
A titkár 17.Bk. számon eljárhat a titkári hatáskörben elbírálható büntető ügyekben is.
Erdősiné dr. Bátor Csilla
 A mellé beosztott jegyzőkönyvvezető: Szabad Éva tisztviselő,
akinek helyettese Bezzeg Imréné tisztviselő
 tárgyalási napja és helye: hétfő, csütörtök, péntek fsz. 5. sz.
tárgyalóterem
 Helyettese: dr. Thuránszky Nóra Rita
A szabálysértési ügyeket intéző titkárt szükség (távollét, kizártság) esetén dr. Thuránszky
Nóra Rita polgári/végrehajtási titkár helyettesíti, aki a Bajai Járásbíróságon folyamatban lévő
ügyekben 18. tanácsszámon, a Kecskeméti Járásbíróságtól érkező szabálysértési ügyeket a
Kecskeméti Járásbíróság nevében 43. tanácsszámon látja el.
Szabálysértési ügyekben büntető bírók vegyes kiosztásban csak kivételes esetben járnak el
elnöki intézkedés alapján.
A két bírósági titkár heti váltásban szerdai napokon panasznapot tart.

Elnöki igazgatási teendők
dr. Szántó Anita elnök látja el, akit dr. Barna Krisztina elnökhelyettes helyettesít. A vezetők
távolléte esetében az elnöki teendőket az elnök által kijelölt bíró végzi.
Az elnöki irodát Zemkóné Dongó Mária vezeti.
Baja, 2014. december 3.

Dr. Szántó Anita
elnök
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