Bajai Járásbíróság
Ügyelosztási rendje
2020. év január 1.-december 31.
1. Alapadatok
1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető: Bajai Járásbíróság elnöke
1.2. A járásbíróság ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetérő és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban Bszi.) 9. § (1) bekezdése alapján figyelemmel a 6/2015 (XI.30.) OBH utasítás, Isz. 115. § (1) bekezdésében
meghatározott elvekre, úgy, mint a teljesség elve, absztraktság elve, állandóság és
évenkéntiség elve, munkateher kiegyenlítésének elve, az alkalmazandó
szabályok azonosságának elve, az ügyelosztási technikák variálhatóságának
elve- a Bírói Tanács és a kollégiumok véleményének ismeretében a 2018. évre
vonatkozóan az alábbiak szerint határozom meg.
2. Bíróságon működő ügyszakok
2.1. Büntető
2.1.1. B. elsőfokú büntetőügy
2.1.2. Fk. fiatalkorú büntetőügye
2.1.3. Bpk. büntető nemperes ügy
2.1.4. Bny. nyomozási bírói ügy
2.1.5. R. bírósági mentesítés iránti ügy
2.1.6. Beü. egyéb (vegyes) ügy
2.2. Polgári
2.2.1. P. elsőfokú polgári peres ügyek
2.2.2. Pk. polgári nemperes ügyek
2.3. Gazdasági
2.3.1. G. gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügyek
2.3.2. Gpk. gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes ügye
2.4. Szabálysértés
2.4.1. Sze. szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti ügy
2.4.2. Szve. szabálysértési egyéb (vegyes) ügy
2.4.3. Szpi. szabálysértési perújítási ügy
2.4.4. Szo. Szabálysértési ügyben emelt ügyészi óvás
2.4.5. Szpa. A pénzbírság, a helyszíni bírság elzárásra történő átváltoztatása iránti
ügyekben
2.4.6. Szka. A közérdekű munka elzárásra történő átváltoztatása iránti ügyekben
2.5. Végrehajtás
2.5.1. Vh. a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I.
17.) IM rendelet 17. §-ában meghatározott végrehajtási ügy
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3. Ügyszakok szerinti ügykiosztás
3.1. Ügykiosztásra jogosultak- beleértve a helyettesítést is
3.1.1. polgári, gazdasági, végrehajtási ügyszakban a járásbíróság elnöke
3.1.2. büntető, szabálysértési ügyszakban a járásbíróság elnökhelyettese
3.1.3. az elnök távolléte esetén az elnök által kijelölt polgári ügyszakos bíró
3.1.4. az elnökhelyettes távolléte esetén az elnökhelyettes által kijelölt büntető
ügyszakos bíró
3.2. Általános
-az
meghatározása

automatikus ügykiosztás- alkalmazott módszernek

3.2.1. polgári és gazdasági peres ügyekben
Az ügykiosztásra jogosult meghatározza a kiosztandó ügy nehézségi fokát
(súlyszámát), majd annak megfelelően kiosztja a tanácsszám szerint soron következő
bíróra az ügycsoportonkénti, illetve az ügy tárgya szerinti szakosodást is figyelembe
véve. Azaz egyenlő számú, egyenlő súlyú kiosztás történik (Büsz. 31.§ f.); Isz. 116.§
(1) bekezdés l.) pont).
3.2.2. Bíró által intézendő polgári és gazdasági nemperes ügyekben
Az ügykiosztásra jogosult meghatározza a kiosztandó ügy nehézségi fokát
(súlyszámát), majd annak megfelelően kiosztja a tanácsszám szerint soron következő
bíróra az ügycsoportonkénti, illetve az ügy tárgya szerinti szakosodást is figyelembe
véve. Azaz egyenlő számú, egyenlő súlyú kiosztás történik (Büsz. 31.§ f.); Isz. 116.§
(1) bekezdés l.) pont).
3.2.3. Büntető peres ügyekben
Az ügykiosztásra jogosult meghatározza a kiosztandó ügy nehézségi fokát
(súlyszámát), majd annak megfelelően kiosztja a tanácsszám szerint soron következő
bíróra az ügycsoportonkénti, illetve az ügy tárgya szerinti szakosodást is figyelembe
véve. Azaz egyenlő számú, egyenlő súlyú kiosztás történik (Büsz. 31.§ f.); Isz. 116.§
(1) bekezdés l.) pont), azzal, hogy az Fk. ügyek kiosztása mellékletben foglaltaknak
megfelelően- három tanács között történik.
3.2.3.1.1. Titkár által intézett peren kívüli, majd peressé alakult ügyek
(magánvádas, büntetővégzés)
A kiosztás az Isz. 116.§ (1) bekezdés i.) pontja szerint érkezési
sorrendben felváltva történik a tanácsok között
3.2.3.1.2.
Bíróság elé állításos ügyek
A kiosztás az Isz. 116.§ (1) bekezdés i.) pontja szerint érkezési
sorrendben felváltva történik a tanácsok között.

2

3.2.4. Büntető nemperes ügyek (Bpk. Beü. R. Bny.)
3.2.4.1. Büntetővégzés
Az ügyek kiosztása az Isz. 116.§ (1) bekezdés i.) pontja szerint
érkezési sorrendben felváltva történik a tanácsok, valamint az
ügyszakba beosztott titkár között.
3.2.4.2. Magánvádas és titkár által ellátható egyéb nemperes ügyek
Kizárólagosan az ügyszakba beosztott titkár intézi.
3.2.4.3.

3.2.4.4.

Nyomozási bírói ügyek (Bny.)
Az ügyek elosztása az Isz. 116.§ (1) bekezdés i) pontja szerint érkezési
sorrendben felváltva történik -a mellékletben foglaltaknak
megfelelően- két tanács között.
Egyéb, bíró által intézendő nemperes ügyek
Amennyiben az ügynek van előzménye, úgy a korábban eljárt tanácsra
kerül az ügy kiosztásra. Előzmény nélküli ügy esetében a kiosztás az
Isz. 116.§ (1) bekezdés i.) pontja szerint érkezési sorrendben,
ügyenként történik a tanácsok között.

3.2.5. Szabálysértési ügyekben
Az ügyek kiosztása a Büsz. 31.§ e) pontja és az Isz. 116.§ (1) bekezdés e)
pontja szerint érkezési sorrendben, kétheti megosztásban történik az
ügyszakba beosztott titkárok között. A titkárok közötti ügyszakbeosztás
háromhavi váltással történik.
A törvényszék területén induló valamennyi szabálysértési elzárásra történő
átváltoztatás iránti eljárásra a Bajai Járásbíróság illetékes.
3.2.6. Titkár által intézendő büntető, polgári és gazdasági nemperes ügyekben Az
ügyek kiosztása a titkárok között a Büsz. 31.§ e) pontja és az Isz. 116.§ (1)
bekezdés e) pontja szerint érkezési sorrendben, háromhavi megosztásban
történik.
3.2.7. Titkár által intézendő végrehajtási ügyekben
Az ügyek kiosztása a Büsz. 31.§ e) pontja és az Isz. 116.§ (1) bekezdés e) pontja
szerint érkezési sorrendben, kétheti megosztásban történik az ügyszakba
beosztott titkárok között. A titkárok közötti ügyszakbeosztás háromhavi
váltással történik. A végrehajtási ügyszakban az előzmény nélküli ügy esetén
érkezési sorrendben automatikusan kerül kiosztásra a titkárok között, míg a még
folyamatban lévő előzményi ügy esetén a korábban eljárt titkárra kerül
kiosztásra az újonnan érkezett ügy (Büsz 31.§ f.) pont; Isz. 116.§ (1) bek. i.)
pont).
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3.3. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek
kiosztásának szabályai
3.3.1. Az ügykiosztás alapja minden ügycsoportban az érkezés sorrendje (szabályzat
116.§ (1) bekezdés i.) pont), tehát az ügyek tanácsra történő kiosztása
ügycsoportonként, a soron következő ügyszám és tanácsok számának sorrendje
szerint történik, melynek során a szignáló figyelembe veszi az ügy tárgya
szerinti szakosodást, és az arányos munkateher-megosztást (Büsz. 31.§ f.); Isz.
116.§ (1) bekezdés l.) pont).
3.3.2. Az arányos munkateher-megosztás során a cél az egyenlő számú, egyenlő
súlyú kiosztás. A kiosztás és a súlyszám-átlag kiegyenlítése során az újraindult
ügyek figyelmen kívül maradnak, és azok automatikusan az alapügyben eljáró
bíróra kerülnek kiosztásra.
3.4. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszerektől történő eltérés esetei
meghatározása, amelyek különösen (valamennyi ügyszakban)
3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest
3.4.1.1. Speciális szakértelmet igényel
3.4.2. Perjogi helyzethez képest
3.4.2.1. Soron kívüli ügy esetében az ügyet arra kell kiosztani, aki azt az
ügykiosztás technikája alapján, soron következőleg kapná.
3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett az ügyet arra lehet osztani, akire a
korábban indult ügy kiosztásra került.
3.4.2.3. Bíró kizárása miatt az ügyet arra kell kiosztani, aki azt az ügykiosztás
technikája alapján, soron következőleg kapná.
3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt. Ezen
elv érvényesül akkor is, ha újraindul egy ügy, mert ebben az esetben az új
ügy arra kerül kiosztásra, aki az előzményi ügyben is eljárt (kivéve
főszabály szerint a büntető ügyszakban a hatályon kívül helyezés folytán
újraindult ügyeket)
Civilisztika ügyszakban újraindult ügynek számít, így kivételt képez az
automatikus szignálás alól:
• a keresetlevél visszautasításáról szóló végzés jogerőre emelkedésétől
számított 30 napon belül útra benyújtott keresetlevél folytán újként
lajstromozott ügy;
• a félbeszakadt eljárás folytatódásakor újként lajstromozott ügyek (a
bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.) OBH
utasítás (a továbbiakban :Beisz) 84.§./2/ bekezdés d./ pontja;
• szünetelő eljárás folytatása iránti kérelem folytán újként lajstromozott ügyek;
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•

a felfüggesztett tárgyalások folytatódásakor újként lajstromozott ügyek;
igazolási kérelemnek helyt adó végzés folytán újra lajstromozott ügyek
(Beisz. 84.§.(2) bekezdés c./ pont)
• az ügyek egyesítésének megszüntetés után újként lajstromozott elkülönített
ügyek (Beisz. 84.§.(2) bekezdés e./ pontja);
• a Kúriának, illetve a másodfokú bíróságnak az elsőfokú bíróság eljárást
befejező határozatát hatályon kívül helyező és az elsőfokú bíróságot új
eljárásra utasító végzés folytán újként lajstromozott ügyek (Beisz. 84.§.(2)
bekezdés a./ pont;
• a bírósági meghagyás elleni ellentmondás benyújtása folytán újként
lajstromozott ügyek (Beisz. 84.§.(2) bekezdés g./ pont, és
• a korábbi hatáskör vagy illetékesség hiányát megállapító végzés jogerőre
emelkedése után újként lajstromozott ügyek.
Büntető ügyszakban újraindult ügynek számít, így kivételt képez az automatikus
szignálás alól:
• bíró által intézett nem peres ügyből alakult peres ügy
• felfüggesztés után újraindult ügy (Beisz. 84.§.(2) bekezdés e./ pontja);
elkülönítés folytán újként lajstromozott ügy (Beisz. 84.§.(2) bekezdés f/
pontja);
• igazolási kérelemnek helyt adó végzés folytán újra lajstromozott ügy (Beisz.
84.§.(2) bekezdés d./ pont)
• próbára bocsátás megszüntetése iránti egyszerűsített felülvizsgálati eljárás
(Beisz. 84.§.(2) bekezdés o./ pont)
3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett
3.4.3.1. Ügyhátralék feldolgozása miatti esetben az ügyet/ügyeket az ügykiosztás
technikája szerint azok között kell kiosztani, akiket az ügyhátralék
feldolgozására kijelöltek.
3.4.3.2.
Az
ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség
kiküszöbölése érdekében az ügyet/ügyeket -függetlenül azok jellegétőlazok között kell kiosztani, akiknél az érkezés tartósan alacsonyabb értéket mutat.
3.4.3.3. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt amennyiben az érkezett ügy a
nehézségi foka (súlyszáma), bonyolultsága vagy terjedelme okán egy bíró,
bírósági titkár munka idejét hosszabb időre meghatározó mértékben
igénybe veszi, úgy az érintett új ügyek kiosztása alól meghatározott
időtartamig mentesíthető, vagy a vonatkozásában arányos ügyteher
kiosztás alkalmazandó.
3.4.4. Egyéb körülményekhez képest
3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt vagy miatt az ügykiosztás technikája
szerint azok között kell kiosztani, akik a szóban forgó időszakban
ügyeletet teljesítenek.
3.4.4.2. Bíró, titkár távolléte miatt –figyelemmel az ügy jellegére, így különösen
a megteendő soron kívüli intézkedésekre- az ügyet/ügyeket az ügykiosztás
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technikája szerint azok között kell kiosztani, akik jelen vannak és
intézkedésre jogosultak.
3.4.4.3. Bíró, titkár szolgálati viszonyának megszűnése miatt az ügyet/ügyeket
ügykiosztás technikája szerint azok között kell kiosztani, akik jelen
vannak és intézkedésre jogosultak.
3.4.4.4. Bíró, titkár tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt az ügyet/ügyeket
ügykiosztás technikája szerint azok között kell kiosztani, akik jelen
vannak és intézkedésre jogosultak.
3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása esetén az ügyet/ügyeket ügykiosztás
technikája szerint azok között kell kiosztani, akik jelen vannak és
intézkedésre jogosultak.
3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere
3.5.1. A bíróság elnökére -az Isz. 102.§. (7) bekezdése, valamint az SZMSZ szerinti
tárgyalási kedvezményére figyelemmel- az ügykiosztás technikája szerinti rá
jutó ügyek kerülnek kiosztásra, és soron kívüli ügyet csak az általános
ügykiosztási módszertől eltérő esetekben tárgyal.
3.5.2. A bíróság elnökhelyettesére -az Isz. 102.§. (8) bekezdése, valamint az SZMSZ
szerinti tárgyalási kedvezményére figyelemmel- az ügykiosztás technikája
szerinti rá jutó ügyek kerülnek kiosztásra.
3.6. Az ügykiosztás menete
3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása a kiosztásra jogosultnak
A Beisz. 86. §-a alapján a bíróság elnöke, illetve elnökhelyettese az eljáró bírót
legkésőbb az irat bemutatását követő munkanapon -a tárgyévben érvényes, a
bíróságon kifüggesztett ügyelosztási rendnek (Bszi. 9-11. §) megfelelően- kijelöli. A
kijelölés után az iratot nyomban visszajuttatja az irodának.
A bíróság elnöke, illetve elnökhelyettese az ügycsoporton belüli ügyminőség
statisztikai kódszámát, a munkateher méréséhez szükséges adatot az ügy iratborítón
feltünteti.
Az eljáró bíró kijelölését követően a bíróság elnöke, illetve elnökhelyettese az
ügycsoporton belüli ügyminőség statisztikai kódszámát és a munkateher méréséhez
szükséges adatot a lajstromba, és az iratborítóba csatolt külön lapra bejegyzi.
3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladata
A Büsz. 30. §-a alapján a kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot az esetleges
előzményi iratokkal felszerelve a lajstromba történő bejegyzés napján, de legkésőbb
az érkezést követő munkanapon az irodavezető bemutatja az ügyelosztásra jogosult
vezetőnek.
A Beisz. 87. § (1) bekezdése alapján az iroda az eljáró bíró kijelölése után bejegyzi
a lajstromba az eljáró bírói tanács sorszámát, majd a bírónak a kijelölés napján, de
legkésőbb a következő munkanapon a papír alapú ügyiratot átadókönyvvel
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bemutatja. Az iroda az elektronikus iratokat kinyomtatja és a papír alapú iratokra
vonatkozó szabályok szerint mutatja be a bírónak.
3.7. Az átosztás rendje
3.7.1. Az átosztás esetei
A Büsz. 32. §-a alapján a bíróság elnöke, illetve elnökhelyettese az ügy intézésével
másik tanácsot (bírót) jelöl ki a kizárás, a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, a tartós
távolléte, az ügy jellegére is figyelemmel távolléte, az egyenletes munkateher biztosítása
vagy az ügyhátralék feldolgozása esetén.
Ha az egyesítendő ügyek elintézésére eredetileg nem ugyanazt a tanácsot (bírót)
jelölték ki, az együttes elbírálást a kijelölés módosításával biztosítja.
3.7.2. Eljárás az ügy átosztásakor
A bíróság elnöke, illetve elnökhelyettese a kijelölést,
annak módosítását és
időpontját, illetve módosítás okát - rövid, lehetőleg a jogszabályra történő utalássalaz ügy iratborítón aláírásával együtt feltünteti.
A kijelölés módosítása esetén az iroda az ügyirat bemutatásával értesíti mind a
korábban, mind az újonnan kijelölt bírót.
3.8. Utalás az ügyelosztási rend mellékleteire
3.8.1. 1. számú melléklet tartalmazza a járásbíróságra beosztott bírók által intézett
ügyeket.
3.8.2. 2. számú melléklet tartalmazza a járásbíróságra beosztott titkárok által intézett
ügyeket.
3.8.3. 3. számú melléklet tartalmazza a járásbíróságra kirendelt bírók által intézett
ügyeket.
Baja, 2019. november 11.
dr. Szántó Anita
a Bajai Járásbíróság elnöke
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1. számú melléklet az ügyelosztási rendhez
A beosztott bírók által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya 2019. év január 1. - december 31.
Tanácsszám
Név
Intézett ügycsoport
6.P.
6.G.
6.Pk.
6.Gpk.

dr. Szántó Anita

Polgári peres ügyek Deviza alapú kölcsön, hitel,
lízing jogviszonyokkal kapcsolatos perek
Forint alapú kölcsönnel (pénzintézeti) kapcsolatos
perek
Egyéb vegyes kötelmi perek
Dologi jogi perek
A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (továbbiakban Pp.) XXXIII. Fejezete
szerinti házassági perek
A Pp. XXXV. Fejezete szerinti szülői felügyelettel
kapcsolatos perek
A Pp. XXXVII. Fejezete szerinti kiskorú gyermek
tartása iránti perek
Házassági vagyonjogi perek
Bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása
Élettársak vagyoni igénye
A Pp. XXXII. Fejezete szerinti gondnoksági perek A
Pp. XXXVI. Fejezete szerinti örökbefogadás
felbontása iránt indított perek
Szerződésen kívüli kártérítés iránti perek
Öröklési perek
Nemperes ügyek
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény
szerinti megelőző távoltartási ügyek és az ideiglenes
megelőző távoltartási ügyek
Az egészségügyről szóló1997. évi CLIV. törvény
hatálya alá tartozó pszichiátriai betegek intézeti
gyógykezelésével kapcsolatos ügyek
Amit a Pp. illetve egyéb törvény bíró hatáskörébe
utal
Gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügyei
Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal
kapcsolatos perek
Forint alapú kölcsönnel (pénzintézeti) kapcsolatos
perek
Egyéb vegyes kötelmi perek
Dologi jogi perek
Szerződésen kívüli kártérítés iránti perekben
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11.P.
11.G.
11.Pk.
11.Gpk.

dr. Rózsa Sándor

Polgári peres ügyek Deviza alapú kölcsön, hitel,
lízing jogviszonyokkal kapcsolatos perek
Forint alapú kölcsönnel (pénzintézeti) kapcsolatos
perek Közszolgáltatási szerződésen alapuló
díjigény iránti perek
Egyéb vegyes kötelmi perek
A Pp. XLI. Fejezete szerinti jegyző birtokvédelmi
ügyben hozott határozatának megváltoztatása
iránti indított perek Dologi jogi perek
A Pp. XXXVII. Fejezete szerinti kiskorú gyermek
tartása iránti perek
Szerződésen kívüli kártérítés iránti perek
Öröklési perek
Lakásügyi perek
Pp. XL. Fejezete szerinti végrehajtási perek
Nemperes ügyek
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény
szerinti megelőző távoltartási ügyek és az ideiglenes
megelőző távoltartási ügyek
Az egészségügyről szóló1997. évi CLIV. törvény
hatálya alá tartozó pszichiátriai betegek intézeti
gyógykezelésével kapcsolatos ügyek
Amit a Pp. illetve egyéb törvény bíró hatáskörébe
utal
Gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügyei
Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal
kapcsolatos perek
Forint alapú kölcsönnel (pénzintézeti) kapcsolatos
perek Közszolgáltatási szerződésen alapuló
díjigény iránti perek
Egyéb vegyes kötelmi perek
Dologi jogi perek
A Pp. XLI. Fejezete szerinti jegyző birtokvédelmi
ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti
indított perek
Szerződésen kívüli kártérítés iránti perekben
Lakásügyi perek
Pp. XL. Fejezete szerinti végrehajtási perek
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13.P.
13.G.
13.Pk.

dr. Vattay Noémi

Polgári peres ügyek
Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal
kapcsolatos perek
Forint alapú kölcsönnel (pénzintézeti) kapcsolatos
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13.Gpk.

perek Közszolgáltatási szerződésen alapuló
díjigény iránti perek
Egyéb vegyes kötelmi perek
Dologi jogi perek
A Pp. XLI. Fejezete szerinti jegyző birtokvédelmi
ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti
indított perek
A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (továbbiakban Pp.) XXXIII. Fejezete
szerinti házassági perek
A Pp. XXXV. Fejezete szerinti szülői felügyelettel
kapcsolatos perek
A Pp. XXXVII. Fejezete szerinti kiskorú gyermek
tartása iránti perek
Házassági vagyonjogi perek
Bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása
Élettársak vagyoni igénye
A Pp. XXXIV. Fejezete szerinti származási perek
A Pp. XXXII. Fejezete szerinti gondnoksági perek A
Pp. XXXVI. Fejezete szerinti örökbefogadás
felbontása iránt indított perek
Szerződésen kívüli kártérítés iránti perek
Öröklési perek
Lakásügyi perek
Pp. XL. Fejezete szerinti végrehajtási perek
Nemperes ügyek
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény
szerinti megelőző távoltartási ügyek és az ideiglenes
megelőző távoltartási ügyek
Apaság vélelmének megdöntése nemperes
eljárásban
Az egészségügyről szóló1997. évi CLIV. törvény
hatálya alá tartozó pszichiátriai betegek intézeti
gyógykezelésével kapcsolatos ügyek
amit a Pp. illetve egyéb törvény bíró hatáskörébe
utal
Gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügyei
Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal
kapcsolatos perek
Forint alapú kölcsönnel (pénzintézeti) kapcsolatos
perek Közszolgáltatási szerződésen alapuló
díjigény iránti perek
Egyéb vegyes kötelmi perek
11

Dologi jogi perek
A Pp. XLI. Fejezete szerinti jegyző birtokvédelmi
ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti
indított perek
Szerződésen kívüli kártérítés iránti perekben
Lakásügyi perek
Pp. XL. Fejezete szerinti végrehajtási perek
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13

14.P.

dr. Völgyesi

14.G.

Barbara

14.Pk.
14.Gpk.

Polgári peres ügyek Deviza alapú kölcsön, hitel,
lízing jogviszonyokkal kapcsolatos perek
Forint alapú kölcsönnel (pénzintézeti) kapcsolatos
perek Közszolgáltatási szerződésen alapuló
díjigény iránti perek
Egyéb vegyes kötelmi perek
Dologi jogi perek
A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (továbbiakban Pp.) XXXIII. Fejezete
szerinti házassági perek
A Pp. XXXV. Fejezete szerinti szülői felügyelettel
kapcsolatos perek
A Pp. XXXVII. Fejezete szerinti kiskorú gyermek
tartása iránti perek
Házassági vagyonjogi perek
Bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása
Élettársak vagyoni igénye
A Pp. XXXII. Fejezete szerinti gondnoksági perek
A Pp. XXXVI. Fejezete szerinti örökbefogadás
felbontása iránt indított perek
Szerződésen kívüli kártérítés iránti perek
Öröklési perek
Lakásügyi perek
Pp. XL. Fejezete szerinti végrehajtási perek
Nemperes ügyek
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény
szerinti megelőző távoltartási ügyek és az ideiglenes
megelőző távoltartási ügyek
Az egészségügyről szóló1997. évi CLIV. törvény
hatálya alá tartozó pszichiátriai betegek intézeti
gyógykezelésével kapcsolatos ügyek
amit a Pp. illetve egyéb törvény bíró hatáskörébe
utal
gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügyei
Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal
kapcsolatos perek
Forint alapú kölcsönnel (pénzintézeti) kapcsolatos
perek Közszolgáltatási szerződésen alapuló
díjigény iránti perek
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Egyéb vegyes kötelmi perek
Dologi jogi perek
Szerződésen kívüli kártérítés iránti perekben
Lakásügyi perek
Pp. XL. Fejezete szerinti végrehajtási perek
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15.P.

dr. Nagy Barbara

15.G.

Zita

15.Pk.
15.Gpk.

Polgári peres ügyek
Közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény iránti
perek
Egyéb vegyes kötelmi perek
Dologi jogi perek
A Pp. XLI. Fejezete szerinti jegyző birtokvédelmi
ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti
indított perek
A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (továbbiakban Pp.) XXXIII. Fejezete
szerinti házassági perek
A Pp. XXXV. Fejezete szerinti szülői
felügyelettel kapcsolatos perek A Pp. XXXVII.
Fejezete szerinti kiskorú gyermek tartása iránti
perek
Házassági vagyonjogi perek
Bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása
Élettársak vagyoni igénye
A Pp. XXXII. Fejezete szerinti gondnoksági perek A
Pp. XXXVI. Fejezete szerinti örökbefogadás
felbontása iránt indított perek
Szerződésen kívüli kártérítés iránti perek
Öröklési perek
Pp. XL. Fejezete szerinti végrehajtási perek
Nemperes ügyek
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény
szerinti megelőző távoltartási ügyek és az ideiglenes
megelőző távoltartási ügyek
Az egészségügyről szóló1997. évi CLIV. törvény
hatálya alá tartozó pszichiátriai betegek intézeti
gyógykezelésével kapcsolatos ügyek
amit a Pp. illetve egyéb törvény bíró hatáskörébe
utal
gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügyei
Közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény iránti
perek
Egyéb vegyes kötelmi perek
A Pp. XLI. Fejezete szerinti jegyző birtokvédelmi
ügyben hozott határozatának megváltoztatása
iránti indított perek Dologi jogi perek
Szerződésen kívüli kártérítés iránti perekben
Pp. XL. Fejezete szerinti végrehajtási perek
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9.B.

dr. Barna

9.Bpk.

Krisztina

9.Beü.
9.R.

Nyomozási bírói ügyek

9.Bny.
10.B.

A helyi bíróság hatáskörébe tartozó vegyes tárgyú
közvádas peres, nemperes és a magánvádas büntető
peres és nemperes ügyek

dr. Csordás Pál

10.Fk.
10.Bpk.
10.Beü.
10. R.

A helyi bíróság hatáskörébe tartozó vegyes tárgyú
közvádas peres, nemperes és a magánvádas büntető
peres és nemperes ügyek, kivéve - az ittas (bódult)
járművezetés kivételével – a Btk. XXII. Fejezete
szerinti közlekedési ügyek
Fiatalkorú büntető peres és nemperes ügye

10. Bny.
12.B.

dr. Pencz Kornél

12.Fk.
12.Bpk.
12.Beü.
12. R.

16.B.
16.Fk.
16.Bpk.
16.Beü.

Nyomozási bírói ügyek
A helyi bíróság hatáskörébe tartozó vegyes tárgyú
közvádas peres, nemperes és a magánvádas büntető
peres és nemperes ügyek, kivéve - az ittas (bódult)
járművezetés kivételével – a Btk. XXII. Fejezete
szerinti közlekedési ügyek
Fiatalkorú büntető peres és nemperes ügye

dr. Striegl Péter

A helyi bíróság hatáskörébe tartozó vegyes tárgyú
közvádas peres, nemperes és a magánvádas büntető
peres és nemperes ügyek
Fiatalkorú büntető peres és nemperes ügye

16. R.

2. számú melléklet az ügyelosztási rendhez
A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek A
melléklet időbeli hatálya: 2019. év január 1. - december 31.
Tanácsszám
Név
Intézett ügycsoport
(ha van)

17

17.Pk.
17. Gpk.
17.Vh.
17. Sze.

Erdősiné dr. Bátor Polgári és gazdasági nemperes ügyek
Csilla
Az egészségügyről szóló1997. évi CLIV. törvény
hatálya alá tartozó pszichiátriai betegek intézeti
gyógykezelésével kapcsolatos ügyek

17. Szve.
17. Szpi.
17. Szo.
17. Szpa.
17. Szka.
17. Bpk.

Előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba vétele
Egyéb -a Pp. és más törvény hatálya alá tartozó
titkár által intézendő- polgári nemperes ügy
Megkeresések
Végrehajtási ügyek
A bírósági végrehajtási ügyvitelről és
pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet
17. §-ában meghatározott végrehajtási ügy
Szabálysértési ügyek
Büntető nemperes ügyek
Tanúmeghallgatás megkeresés alapján
dr.
Thuránszky Polgári és gazdasági nemperes ügyek
Nóra Rita
Az egészségügyről szóló1997. évi CLIV. törvény
hatálya alá tartozó pszichiátriai betegek intézeti
gyógykezelésével kapcsolatos ügyek
Előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba vétele
Egyéb -a Pp. és más törvény hatálya alá tartozó
titkár által intézendő- polgári nemperes ügy
Megkeresések
Végrehajtási ügyek
A bírósági végrehajtási ügyvitelről és
pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet
17. §-ában meghatározott végrehajtási ügy
Szabálysértési ügyek
Büntető nemperes ügyek
Tanúmeghallgatás megkeresés alapján

18.Pk.
18.Gpk.
18.Vh.
18. Sze.
18. Szve.
18. Szpi.
18. Szo.
18. Szpa.
18. Szka.
18. Bpk.
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19.Pk.
19.Gpk.
19.Vh.
19. Sze.
19. Szve.
19. Szpi.
19. Szo.
19. Szpa.
19. Szka.
19. Bpk.

dr.
Zsók-Rozsi
Tímea

20.Pk.
20.Gpk.
20.Vh.
20.Sze.
20. Szve.
20. Szpi.
20. Szo.
20. Szpa.
20. Szka.
20. Bpk.

dr. Petróczy Anett

Polgári és gazdasági nemperes ügyek
Az egészségügyről szóló1997. évi CLIV. törvény
hatálya alá tartozó pszichiátriai betegek intézeti
gyógykezelésével kapcsolatos ügyek
Előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba vétele
Egyéb -a Pp. és más törvény hatálya alá tartozó
titkár által intézendő- polgári nemperes ügy
Megkeresések
Végrehajtási ügyek
A bírósági végrehajtási ügyvitelről és
pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet
17. §-ában meghatározott végrehajtási ügy
Szabálysértési ügyek
Büntető nemperes ügyek
Tanúmeghallgatás megkeresés alapján
Polgári és gazdasági nemperes ügyek
Az egészségügyről szóló1997. évi CLIV. törvény
hatálya alá tartozó pszichiátriai betegek intézeti
gyógykezelésével kapcsolatos ügyek
Előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba vétele
Egyéb -a Pp. és más törvény hatálya alá tartozó
titkár által intézendő- polgári nemperes ügy
Megkeresések
Végrehajtási ügyek
A bírósági végrehajtási ügyvitelről és
pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet
17. §-ában meghatározott végrehajtási ügy
Szabálysértési ügyek
Büntető nemperes ügyek
Tanúmeghallgatás megkeresés alapján
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21.Pk.
21.Gpk.
21.Vh.
21.Sze.
21. Szve.
21. Szpi.
21. Szo.
21. Szpa.
21. Szka.
21. Bpk.

dr. Király Balázs

Polgári és gazdasági nemperes ügyek
Az egészségügyről szóló1997. évi CLIV. törvény
hatálya alá tartozó pszichiátriai betegek intézeti
gyógykezelésével kapcsolatos ügyek
Előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba vétele
Egyéb -a Pp. és más törvény hatálya alá tartozó
titkár által intézendő- polgári nemperes ügy
Megkeresések
Végrehajtási ügyek
A bírósági végrehajtási ügyvitelről és
pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet
17. §-ában meghatározott végrehajtási ügy
Szabálysértési ügyek
Büntető nemperes ügyek
Tanúmeghallgatás megkeresés alapján

3. számú melléklet az ügyelosztási rendhez
A kirendelt bírók által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2018. év január 1. - december 31.

Tanácsszám Név

Kirendelés a
járásbírósághoz
Honnan

Időtartam

2013.

1.P.,

dr.

Kecskeméti

1.G.,

Csordásné

Közigazga-

1.Pk.

dr. Ódor Edit tási és

1.Gpk.

Erzsébet

Munkaügyi
Bíróság

Intézett ügycsoport

Polgári peres ügyek
Közszolgáltatási szerződésen
jan.01.-től
visszavonásig alapuló
díjigény iránti perek
Egyéb vegyes kötelmi perek
Dologi jogi perek
A Polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvény
(továbbiakban Pp.) XXXIII.
Fejezete szerinti házassági
perek A Pp. XXXV. Fejezete
szerinti szülői felügyelettel
kapcsolatos perek
A Pp. XXXVII. Fejezete szerinti
kiskorú gyermek tartása iránti
perek
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Házassági vagyonjogi perek
Bejegyzett élettársi kapcsolat
felbontása
Élettársak vagyoni igénye
A Pp. XXXIV. Fejezete
szerinti származási perek
A Pp. XXXII. Fejezete szerinti
gondnoksági perek
A Pp. XXXVI. Fejezete szerinti
örökbefogadás felbontása iránt
indított perek
Szerződésen kívüli kártérítés
iránti perek
Lakásügyi perek
Pp. XL. Fejezete szerinti
végrehajtási perek
Nemperes ügyek
A hozzátartozók közötti erőszak
miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi
LXXII. törvény szerinti
megelőző távoltartási ügyek és
az ideiglenes megelőző
távoltartási ügyek
Az egészségügyről szóló1997.
évi CLIV. törvény hatálya alá
tartozó pszichiátriai betegek
intézeti gyógykezelésével
kapcsolatos ügyek Apaság
vélelmének megdöntése
nemperes eljárásban
amit a Pp. illetve egyéb törvény
bíró hatáskörébe utal
Gazdálkodó szervezetek egymás
közötti peres ügyei
Közszolgáltatási szerződésen
alapuló
díjigény iránti perek
Egyéb vegyes kötelmi perek
Dologi jogi perek
Szerződésen kívüli kártérítés
iránti perekben
Lakásügyi perek
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Pp. XL. Fejezete szerinti
végrehajtási perek
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