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1. Alapadatok

2017. január 26-án az Egri
Törvényszék elnöke és a Bírói
Tanács jóváhagyta.

Az Egri Járásbíróság ügyelosztási rendjét meghatározó vezetője, az Egri Járásbíróság elnöke az Egri
Járásbíróság ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény (a továbbiakban Bszi.) 9. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a bírósági ügyvitel
szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban Büsz.) 31–32. §§-aira valamint a
bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a
továbbiakban Ig. Szab.) 115. § (1) bekezdésében meghatározott elvekre – a következők szerint
határozza meg:
2. Jogszabályi háttér
2.1. A Bszi. 8. § (1) bekezdése értelmében senki sem vonható el törvényes bírájától (a törvényes
bíróhoz való jog).
2.2. A Bszi. 8. § (2) bekezdése értelmében a törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon működő, előre megállapított ügyelosztási rend
alapján kijelölt bíró (a törvény által rendelt bíró).
2.3. Az ügyelosztási rend a következőket tartalmazza
2.3.1. Alapfogalmak
2.3.2. A bíróságon működő ügyszakok és az egyes ügycsoportok
2.3.3. Ügyelosztásra jogosult bírósági vezetők
2.3.4. Ügyelosztás módja
2.3.4.1. vezetők
2.3.4.2. egyesbírók (tanácsok)
2.3.4.3. titkárok vonatkozásában
2.3.5. Eljárás akadályoztatás esetén
2.3.5.1. átosztás
2.3.5.2. halasztás,
2.3.5.3. ügyfelek tájékoztatása
2.3.6. Tanácsszám (Mellékletek)
2.3.7. Tanácsok összetétele (Mellékletek)
2.3.8. Tanácsok, bírók, titkárok és vezetők által intézett ügycsoportok (Mellékletek)
2.3.9. Kiemelt jelentőségű ügyekben vagy perekben eljáró tanácsok (Mellékletek)
3. Alapfogalmak
3.1. Ügyszak: az ügyelosztási rend szempontjából ügyszak a büntető és a civilisztikai ügyszak,
mely előbbi tartalmazza a szabálysértési ügyeket, utóbbi pedig magában foglalja a polgári,
gazdasági ügyszakot is, továbbá a polgári nemperes és végrehajtási ügyeket.
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3.2. Ügycsoport: a bírósági ügyek tárgyuk, valamint az alkalmazandó anyagi és eljárási
szabályok azonossága, különbözősége vagy specialitása szerinti csoportosítása. (Büsz. 2. § 18. pont)
3.3. Ügybeosztás: annak meghatározása, hogy a bírák, bírósági titkárok, bírósági ügyintézők
mely ügycsoportokban járhatnak el (Ig. Szab. 114. § (1) bekezdése).
3.4. Ügykiosztás: annak meghatározása, hogy az ügyek kiosztása a bírák (tanácsok) által az
ügybeosztás szerint tárgyalt ügycsoportokon belül milyen szabályok szem előtt tartásával történik
(Ig. Szab. 114. § (1) bekezdése).
3.5. Kirendelés: a kirendelés a bírónak a bíróságok közötti ügyteher egyenletes elosztásának
biztosítása vagy szakmai fejlődésének elősegítése érdekében más szolgálati helyre történő
kirendelése. (A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 31. §
(2) bekezdése).
4. A bíróságon működő ügyszakok
4.1. Büntető ügyszak
4.1.1. A büntető ügyszak járásbírósági ügycsoportjai és megjelölésük:
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.1.4.
4.1.1.5.
4.1.1.6.
4.1.1.7.
4.1.1.8.
4.1.1.9.
4.1.1.10.
4.1.1.11.
4.1.1.12.
4.1.1.13.
4.1.1.14.
4.1.1.15.
4.2.

elsőfokú büntetőügy (B.)
fiatalkorú büntetőügye (Fk.)
büntető nemperes ügy (Bpk.)
nyomozási bírói ügy (Bny.)
bírósági mentesítés iránti ügy (R.)
idegenrendészeti ügy (Ir.)
egyéb (vegyes) ügy (Beü.)
szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogás (Szk.)
szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti ügy (Sze.)
szabálysértési ügyben emelt ügyészi óvás (Szo.)
a pénzbírság, a helyszíni bírság közérdekű munkára, valamint ezek és a
közérdekű munka elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy (Szá.)
a pénzbírság, a helyszíni bírság elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy
(Szpá.)
a közérdekű munka elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy (Szká.)
szabálysértési egyéb (vegyes) ügy (Szve.)
szabálysértési perújítási ügy (Szpi.)

Civilisztikai ügyszak
4.2.1.

Polgári és gazdasági ügyek

4.2.2.

A polgári ügyek járásbírósági ügycsoportjai és megjelölésük:
4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.2.3.
4.2.2.4.

4.2.3.

elsőfokú polgári peres ügy (P.)
polgári nemperes ügy (Pk.)
egyéb (vegyes) ügy (Pv.)
bírósági végrehajtási ügy (Vh.)

A gazdasági ügyek járásbírósági ügycsoportjai és megjelölésük:
4.2.3.1.
4.2.3.2.

gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye (G.)
gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes ügye (Gpk.)
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5. Ügyszakok szerinti ügykiosztás
5.1. Az ügykiosztásra jogosultak
5.1.1. Büntető ügyszak:
Az Egri Járásbíróság elnöke, elnökhelyettese, az Egri Járásbíróság elnöke által kijelölt
bíró, törvénykezési szünetben a heti munkabeosztásban megjelölt bíró.
Szabálysértési ügyekben az Egri Járásbíróság elnöke, elnökhelyettese, az Egri
Járásbíróság szabálysértési és nyomozási csoportvezetője, törvénykezési szünetben a
heti munkabeosztásban megjelölt bíró.
5.1.2. Civilisztikai ügyszak:
Az Egri Járásbíróság elnöke, elnökhelyettese, az Egri Járásbíróság elnöke által kijelölt
bíró, törvénykezési szünetben a heti munkabeosztásban megjelölt bíró.
5.2.

A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak.
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. (Büsz. 30. §)

5.3.

Az automatikus ügykiosztás alkalmazott módszerének meghatározása: az Egri
Járásbíróságon az 5.4. pontban kifejtett több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával
kerülnek kiosztásra az ügyek.

5.4.

Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek kiosztásának
szabályai.
5.4.1. Büntető ügyszakban
Ügycsoportonkénti, az ügyek tárgya szerinti szakosodás, az ügyek súlyozásának és az
érkezési sorrendnek a figyelembevétele (Ig. szab. 116. § (1) bek. l) pontja alapján a 116. § (1)
bek. f), g) és i) pontjai), nyomozási bírói hatáskörbe tartozó ügyek esetében kéthetes, a
törvénykezési szünetben a nyomozási bírák munkabeosztásának időszakához igazodó
megosztásban valamennyi érkezett ügy egy bíróra történő kiosztása (Ig. szab. 116. § (1) bek.
e) pontja).
Szabálysértési ügyek esetében az érkezési sorrend és az arányos munkateher megosztás
figyelembevétele (Ig. szab. 116. § (1) bek. l) pontja alapján a 116. § (1) bek. i) és k) pontjai)
Az ún. gyorsított szabálysértési ügyekben a bírósági titkárok munkabeosztásának időszakához
igazodó megosztásban valamennyi érkezett ügy egy bírósági titkárra történő kiosztása. (Ig.
szab. 116. § (1) bek. e) pontja.)
5.4.2. Civilisztikai ügyszakban:
Az érkezési sorrend és az ügykategóriák figyelembevétele (Ig.szab. 116. § (1) bek. l) pontja
alapján a 116. § (1) bek. f) és i) pontja).
Végrehajtási és polgári nemperes ügyek esetében az érkezési sorrend és az arányos
munkateher megosztás figyelembevétele (Ig.szab. 116. § (1) bek. l) pontja alapján a 116. § (1)
bek. i) és k) pontjai).
Pszichiátriai gyógykezelés felülvizsgálata és távoltartásos ügyekben egyhetes, a törvénykezési
szünetben a bírák, bírósági titkárok munkabeosztásának időszakához igazodó megosztásban
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valamennyi érkezett ügy egy bíróra, bírósági titkárra történő kiosztása (Ig. szab. 116. § (1)
bek. e) pontja).
5.5. Az automatizmustól történő eltérés esetei különösen
A kiosztásra jogosult az ügy intézésére másik tanácsot, bírót, bírósági titkárt, bírósági ügyintézőt
jelölhet ki, ha ezt
5.5.1. az ügy tárgya,
5.5.2. az ügy perjogi sajátosságai,
5.5.3. az egyenletes munkateher biztosítása,
5.5.4. az ítélkezés időszerűsége indokolttá teszi.
5.5.1. El lehet térni az automatizmustól az ügy tárgyához képest,
5.5.1.1. közlekedési bűncselekmény esetén
5.5.2. El lehet térni az automatizmustól az ügy perjogi sajátosságaihoz képest, ha
5.5.2.1. Bíró, bírósági titkár kizárása miatt; ebben az esetben az ügyet arra kell
kiosztani, aki azt az ügykiosztás technikája alapján azt az ügyet, mint soron következő
kapta volna, bíró, bírósági titkár által bejelentett e) pontos kizárási kérelem esetén az ezt
megelőző kizárási kérelmek számának sorrendjében, arányosan.
5.5.2.2. Egyesítés, illetve együttes elbírálás ezt indokolja; ebben az esetben az ügyet arra
lehet kiosztani, akire a korábban indult ügy kiosztásra került.
5.5.2.3. Újraindult ügyek esetén az ügyet arra kell kiosztani, akire az eredeti ügy
kiosztásra került, amennyiben ez a bíró, bírósági titkár kizárás vagy egyéb ok miatt nem
tud eljárni, az átosztás szabályai alapján kell eljárni.
5.5.2.4. Amennyiben az érkezett ügy súlyszáma, nehézségi foka alapján egy bíró,
bírósági titkár munkaidejét hosszabb időre teljes mértékben igénybe veszi és a
folyamatban lévő ügyeinek teljes, vagy részleges átosztását igényli ezen új ügy
tárgyalása.
5.5.3. El lehet térni az automatizmustól az egyenletes munkateher biztosítása végett, ha
5.5.3.1. Az ügyhátralék feldolgozása indokolja; ebben az esetben az ügyet/ügyeket az
ügykiosztás technikája szerint azok között kell kiosztani, akiket az ügyhátralék
feldolgozására kijelöltek.
5.5.3.2. Az Egri Járásbíróságról kirendelt bíró, bírósági titkár esetén, amennyiben a
folyamatban maradt ügyeinek befejezési kötelezettsége terheli, új ügyek
kiosztása alól legfeljebb a kirendelésének időtartamáig mentesíthető.
5.5.3.3. Az ügyek átosztása esetén, ebben az esetben az ügyeket pertartamuk és
súlyozásuk szerint, a bírák, bírósági titkárok között a folyamatban lévő ügyeik
pertartama és súlyszáma figyelembevételével arányosan kell átosztani.
5.5.3.4. Bíró igazgatási vezetői kinevezése esetén az Egri Törvényszék szervezeti és
működési szabályzatában foglalt, 5.6. pont szerinti tárgyalási kedvezmény
biztosítása érdekében.
5.5.4. El lehet térni az automatizmustól az ítélkezés időszerűségének biztosítása végett, ha
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5.5.4.1. A bíró, bírósági titkár szolgálati viszonya előreláthatólag a fél éven belül meg
fog szűnni nyugdíjazása, áthelyezése vagy egyéb ok miatt, ebben az esetben új ügyek
kiosztása alól ezen időszakra mentesíthető.
5.5.4.2. Az ügy a bíró, bírósági titkár tartós (30 napot meghaladó) távolléte alatt érkezik;
ebben az esetben az ügykiosztás általános rendje szerint azt azok között kell kiosztani,
akik annak elintézésére jogosultak.
5.6. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere:
A bírósági vezetőre a tárgyalási kedvezményével arányos mértékben kevesebb számú új ügy kerül
kiosztásra, amely alapján a vezető az automatizmus során alkalmazott sorrendnél a kedvezményével
arányos számú ügykiosztási körből kimarad.
5.7. Az ügykiosztás menete
5.7.1. A büntető ügyszakban a büntető peres ügyeket tárgyaló bírák vonatkozásában az
ügyelosztás valamennyi ügytípusban és tárgyban – az alább megjelölt kivételekkel –
automatikus. Az ügyelosztás alapját az ügyhöz képzett súlyszámra figyelemmel
létrehozott 5 fő kategória, és az eljárás tárgya szerinti további két kategória adja.
5.7.1.1. Az I. kategóriába tartoznak azok az ügyek, melyeknek tényleges súlyszáma 2
vagy 3 (illetve ezek csökkenése esetén 1).
5.7.1.2. A II. kategóriába tartoznak 4 súlyszámú ügyek.
5.7.1.3. A III. kategóriába tartoznak az 5 és 6 súlyszámú ügyek.
5.7.1.4. IV. kategóriába tartoznak a 7–10 súlyszámú ügyek.
5.7.1.5. Az V/a. kategóriába tartoznak a 11–20 súlyszámú ügyek.
5.7.1.6. Az V/b. kategóriába tartoznak a 20-at meghaladó súlyszámú ügyek.
5.7.1.7. A VI. kategóriába tartoznak a személyes meghallgatás iránti ügyek, illetőleg
annak eredménytelensége esetén az abból induló magánvádas ügyek,
5.7.1.8. A VII/a. kategóriába tartoznak a tárgyalás mellőzésével elbírálandó ügyek,
illetőleg amennyiben azok jogerősen nem fejeződnek be, az ezen ügyekből
induló büntető peres ügyek is, továbbá a büntető nemperes (Bpk.) ügyek.
5.7.1.9. A VII/b. kategóriába tartoznak az egyéb vegyes (Beü.) ügyek.
5.7.1.10. A VIII. kategóriába tartoznak a korábban eljárt tanácsra kiosztandó újraindult
ügyek
Az ügy az érkezés után megkapja a tényleges súlyszámát (lista szerinti súlyszám csökkentve
vagy növelve a megadott tényezőkkel), majd – a VI. – VIII. kategóriába tartozó ügyek
kivételével – a súlyszáma alapján kerül az I–V. szignálási kategóriába besorolásra. Az összes
szignálási kategórián belül automatikusan a növekvő tanácsszám szerint következő bíróra
kerül szignálásra a következő ügy. Amennyiben a soron következő bíróra az ügy kizárás
vagy egyéb ok miatt nem szignálható (pl. mert nyomozási bíróként járt el, stb.), akkor a
sorban közvetlenül utána következő bíróra kerül kiosztásra az ügy, a kihagyott személyre
pedig a következő azonos kategóriájú ügy kerül kiosztásra. A VI. és VII. kategóriába tartozó
ügyek perré alakulásukat követően már nem kerülnek más bíróra átosztásra.
Az ügyelosztás a kategóriákon belül teljes körökkel zárul, vagyis az összes bíróra történő
szignálást követően kezdődik az adott kategórián belül elölről az újonnan érkezett ügyek
kiosztása.
Az ügyelosztási rendszer automatikus, ügytípustól független. A szakosodás jelentette
előnyök megőrzése érdekében a Btk. XXII. fejezetében foglalt közlekedési
bűncselekmények kiosztása olyan módon történik, hogy az érintett közlekedési
bűncselekmény súlyszámának rögzítését követően az adott ügyelosztási kategóriába kell
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besorolni, azonban a bírák sorrendjéből álló adott ügyelosztási körben nem a soron
következő, hanem elsősorban a 15. számú és a 23. számú tanácsokra kerülnek kiosztásra. Ez
kizárólag az adott ügyelosztási körön belül változtatja meg az ügyelosztási sorrendet,
ugyanakkor annak automatikusságát annyiban nem érinti, hogy az adott kategóriába tartozó,
hasonló tárgyi súlyú ügyek közül minden bíróra ugyanannyi ügy kerül kiosztásra.
Amennyiben az adott ügyelosztási kategórián belül további közlekedési bűncselekmények
kiosztására kerül sor, amennyiben már mind a 15. számú, mind a 23. számú tanácsokra ki
lett osztva közlekedési bűncselekmény, akkor a sorban következő, illetőleg az eltérés miatt
kihagyott tanácsra kell a soron következő ügyet a tanácsok sorrendjének megfelelően
kiosztani.
A nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügyekben a 3. és 5. számú nyomozási bírákon kívül
más, nyomozási bírói kijelöléssel rendelkező bíró kizárólag akkor jár el, amennyiben
hétvégén és ünnepnapokon ügyeletet lát el, és ezen idő alatt válik szükségessé nyomozási
bírói hatáskörbe tartozó intézkedés. Munkanapokon abban az esetben, ha mindkét
nyomozási bíró akadályoztatva van, avagy az intézkedést szükségessé tévő nyomozási bírói
ügyek terjedelme, vagy száma azt indokolttá teszi.
A Be. 207.§ (2) bekezdés b.) és d.) pontjában, valamint (3) bekezdésében felsorolt
nyomozási bírói feladatokat kizárólag a 3. és 5. tanácsszámú nyomozási bíró látja el. Abban
az esetben, ha mindkét előbb említett nyomozási bíró akadályoztatva van, a megjelölt
feladatkörökben kizárólagos helyettes a 22. tanácsszámú bíró. A fenti feladatkörök
ellátásával kapcsolatos valamennyi adminisztratív teendőt a titkos ügykezelésre kijelölt
igazságügyi alkalmazottak végzik.
A 3. és 5. tanácsszámú nyomozási bírák munkanapokon külön időszakos beosztási rend
szerint járnak el a nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügyekben és a bíróság elé állításos
ügyekben. A nyomozási bírói hatáskörbe tartozó ügyek, valamint a bíróság elé állításos
ügyek esetében kéthetes, a törvénykezési szünetben a nyomozási bírák munkabeosztásának
időszakához igazodó megosztásban valamennyi érkezett ügy egy bíróra történő kiosztása
alapján járnak el a 3. és 5. tanácsszámú nyomozási bírák.
A szabálysértési ügyeknél a szabálysértési ügyekben eljáró titkárok valamennyi
ügycsoportból egyenlő arányban részesülnek az ügyek érkezési sorrendje szerinti
automatikus ügykiosztásban. A 3. és 5. sz. tanácsok a kiosztott Szpá. és Szká. ügycsoportok
10-10 % arányában részesülnek, automatikus ügykiosztásban. Az ún. gyorsított
szabálysértési ügyeket a kéthetes, a törvénykezési szünetben a bírósági titkárok
munkabeosztásához igazodó megosztásban valamennyi érkezet ügy egy bírósági titkárra
történő kiosztása alapján járnak el a bírósági titkárok.
5.7.2. Civilisztikai ügyszakban
Az új ügyszámra lajstromozott ügyek a mellékelt ügykategóriák szerinti csoportosításban, a
következőkben meghatározott ügyelosztási sorrend alapján, arányosan kerülnek elosztásra a
bírák, illetve az általuk vezetett tanácsok között.
Az 5.5.2.3. szerint újraindulónak tekintendő és az automatikus ügykiosztástól eltérő ügyek a
következők:
-

a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításáról szóló végzés jogerőre
emelkedésétől számított 30 napon belül újra benyújtott keresetlevél folytán újként
lajstromozott ügyek,
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- a félbeszakadt eljárás folytatódásakor újként lajtromozott ügyek (A bíróságok egységes
iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. {XII.23.} OBH utasítás (a továbbiakban
Beisz.) 84. § (2) bekezdésének d) pontja),
- a szünetelő eljárás folytatása iránti kérelem folytán újként lajtromozott ügyek
- a felfüggesztett tárgyalás folytatódásakor újként lajstromozott ügyek,
- az igazolási kérelemnek helyt adó végzés folytán újként lajtromozott ügyek (Beisz. 84. § (2)
bekezdésének c) pontja),
- az ügyek egyesítésének megszüntetése 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 végzése folytán újként
lajstromozott ügyek (Beisz. 84. § (2) bekezdés a) pontja),
- a bírósági meghagyás elleni ellentmondás benyújtása folytán újként lajtromozott ügyek
(Beisz. 84. § (2) bekezdés g) pontja),
- a korábbi, hatáskör vagy illetékesség hiányát megállapító végzés jogerőre emelkedése után
az Egri Törvényszék, az illetékes ítélőtábla, illetve a Kúria kijelölő végzése folytán újként
lajstromozott ügyek.
Az Egri Járásbíróságra érkező polgári peres ügyek ügykiosztás alapjául szolgáló
ügykategóriák szerinti csoportosítása (ABC sorrendben) és az ügyek kiosztásának
tanácsonkénti sorrendje a következő: (Az első alkalommal és az első alkalomtól számítva
igazgatási feladatkörével összefüggő tárgyalási kedvezményére figyelemmel minden ötödik
körben az Egri Járásbíróság elnökének 11. P. tanácsára kerül kiosztásra a 10.P. tanácsra jutó
ügyet követő ügy.)
5.7.2.1. a birtokjoggal, birtokvédelemmel, szomszédjoggal kapcsolatos perek (a
Ptk.5:1–5:8 §-aiban és a Ptk.5:24–5:25 §-aiban szabályozottak): 1.P.-6.P.-7.P.8.P.-10.P.-11.P.-17.P.-18.P.-19.P.-21.P.
5.7.2.2. az élettársi vagy házastársi közös vagyon megosztása iránti perek (a
bontópertől függetlenül indított házassági vagyonjogi igények): 6.P.-7.P.-8.P.10.P.-11.P.-17.P.-18.P.-19.P.-21.P.-1.P.
5.7.2.3. a gazdálkodó szervezetek egymás elleni perei: 7.P.-8.P.-10.P.-11.P.-17.P.18.P.-19.P.-21.P.-1.P.-6.P.
5.7.2.4. a gondnoksággal kapcsolatos perek (a Pp. XVIII. fejezete): 8.P.-10.P.-11.P.17.P.-18.P.-19.P-21.P-1.P.-6.P.-7.P.
5.7.2.5. a gyermek feletti szülői felügyeleti jog rendezésével kapcsolatos perek: 10.P.11.P.-17.P.-18.P.-19.P.-21.P.-1.P.-.6.P.-7.P.-8.P.
5.7.2.6. a házassági perek (a Pp. XV. fejezetében szabályozott perek, főképpen a
házasság felbontása és járulékai iránti perek): 11.P.-17.P.-18.P.-19.P.-21.P.-1.P.6.P.-7.P.-8.P.-10.P.
5.7.2.7. az ingatlan (lakás) kiürítésével kapcsolatos perek: 17.P.-18.P.-19.P.-21.P.-1.P.6.P.-7.P.-8.P.-10.P.-11.P.
5.7.2.8. a kapcsolattartási perek (Ptk.4:178–4:185.§): 18.P.-19.P.-21.P.-1.P.-6.P.-7.P.8.P.-10.P.-11.P.-17.P.
5.7.2.9. a közös költséggel, fenntartási, üzemeltetési költséggel kapcsolatos
követelések iránt indult perek: 19.P.-21.P.-1.P.-6.P.-7.P.-8.P.-10.P.-11.P.-17.P.18.P.
5.7.2.10. a közös tulajdon megszüntetése iránt indult perek (a Ptk. 5:73–5:84 §-aira
alapított perek): 21.P.-1.P.-6.P.-7.P.-8.P.-10.P.-11.P.-17.P-18.P-19.P.
5.7.2.11. a közszolgáltatók (áram, gáz, víz, telefon szolgáltatók stb.) díj és egyéb
követelései iránt indult perek: 1.P.-6.P.-7.P.-8.P.-10.P.-11.P.-17.P.-18.P.-19.P.21.P.
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5.7.2.12. a parkolási díj, illetve pótdíj megfizetése iránti perek: 6.P.-7.P.-8.P.-10.P.11.P.-17.P.-18.P.-19.P.-21.P.-1.P.
5.7.2.13. a pénzintézeti szolgáltatásokból (hitel,- kölcsön, folyószámla-szerződésekből
stb.) eredő követelésekkel kapcsolatos perek: 7.P.-8.P.-10.P.-11.P.-17.P.-18.P.19.P.-21.P-1.P.-6.P.
5.7.2.14. a származás megállapításával kapcsolatos perek (a Pp. XVI. fejezete): 8.P.10.P.-11.P.-17.P.-18.P.-19.P.-21.P-1.P-6.P-7.P.
5.7.2.15. a szerződéses jogviszonyból származó egyéb perek (minden egyéb, kiemelt
perkategóriaként nem kezelt kötelmi per): 10.P.-11.P.-17.P.-18.P.-19.P.-21.P-1.P.6.P.-7.P.-8.P.
5.7.2.16. a szerződéses kapcsolaton kívüli kártérítési perek (lásd a Ptk. hatodik
könyvének negyedik részében foglaltakat): 11.P.-17.P.-18.P.-19.P.-21.P.-1.P.-6.P.7.P.-8.P-10.P.
5.7.2.17. a törvényen alapuló tartás iránti perek (gyermektartásdíjjal, házastársi, illetve
egyéb rokontartással kapcsolatos perek): 17.P.-18.P-19-P.-21.P-1.P-6.P-7.P-8.P10.P.-11.P.
5.7.2.18. a tulajdonjoggal kapcsolatos egyéb perek (a külön perkategóriaként meg nem
jelölt, a Ptk. IX-XV. fejezetében foglalt szabályok alapján indult perek): 18.P.19.P.-21.P.-1.P.-6.P.-7.P.-8.P.-10.P.-11.P.-17.P.
5.7.2.19. a végrehajtási perek (a Pp. XXV. fejezetében rögzített perek: pl. a végrehajtás
megszüntetése, korlátozása, követelés behajtása, foglalás tűrése iránti perek):
19.P.-21.P.-1.P.-6.P.-7.P-8.P-10.P.-11.P.-17.P.-18.P.
5.7.2.20. vegyes ügyek (minden más, a fentiekben nem nevesített polgári peres ügy):
21.P.-1.P-6.P-7-P.-8.P-10.P-11.P.-17.P-18.P-19.P.
Végrehajtási és polgári nemperes ügyek esetében az érkezési sorrend és az arányos
munkateher megosztás figyelembevételével ügykategóriánként a soron következő ügy a soron
következő bírósági titkárra kerül kiosztásra.
Pszichiátriai gyógykezelés felülvizsgálata és távoltartásos ügyekben egyhetes, a törvénykezési
szünetben a bírák, bírósági titkárok munkabeosztásának időszakához igazodó megosztásban
valamennyi érkezett ügy egy bíróra, bírósági titkárra kerül kiosztásra.
5.8. Eljárás akadályoztatás esetén
5.8.1. Az átosztás
5.8.1.1. Az ügyek átosztására különösen a következő esetekben kerülhet sor:
5.8.1.1. 1. A bíró, bírósági titkár kizárása esetén.
5.8.1.1.2. A bíró, bírósági titkár tartós (30 napot meghaladó) távolléte
esetén.
5.8.1.1.3. A bíró, bírósági titkár nyugdíjazása, szolgálati jogviszonyának
egyéb megszűnése, vagy áthelyezése esetén.
5.8.1.1. 4. Hivatali érdekből az ítélkezés időszerűségének biztosítása
érdekében.
5.8.1.2. Eljárás ügy átosztásakor
Az ügyek átosztása esetén az ügyeket pertartamuk és súlyozásuk szerint, a bírák,
bírósági titkárok között a folyamatban lévő ügyeik pertartama és súlyszáma
figyelembevételével arányosan kell átosztani.
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5.8.2. Halasztás
A kitűzött tárgyalás, meghallgatás elhalasztására elsődlegesen a bíró ún. bírópárja,
akadályoztatása esetén bármely azonos ügyszakba beosztott bíró jogosult. A bírósági
titkárok meghallgatásai elhalasztására bármelyik bíró vagy bírósági titkár jogosult.
Az Egri Járásbíróságon működő, a bíró akadályoztatása esetén az eljárási
törvényeknek alapján eljáró bírópárok tanácsszám szerint a következők:
2.B. –12.B.
3.B. –5.B.
15.B. –27.B.
22.B. –23.B.-26. B.
1.P. –8.P.
6.P. –11.P.
7.P. –19.P.
10.P. –21.P.
17.P. –18.P.
5.8.3. Az ügyfél tájékoztatása
Az kitűzött tárgyalás, meghallgatás elhalasztásáról előzetesen rövid úton a bíró, a bíró mellé
beosztott igazságügyi alkalmazott, akadályoztatásuk esetén a járásbíróság bármely
munkatársa tájékoztathatja az ügyfeleket.
5.9. Az Egri Járásbíróságra beosztott és kirendelt bírók, bírósági titkárok és bírósági ügyintézők
nevét, tanácsszámát és az általuk intézett ügyeket, köztük a kiemelt jelentőségű ügyeket az
ügyelosztási rend mellékletei tartalmazzák.
Eger, 2016. december 09.

dr. Sallai Tamás
az Egri Járásbíróság elnöke
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1. Melléklet: Az Egri Járásbíróságra beosztott bírók által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1.-2017. december 31.

Tanácsszám Név

Intézett ügycsoport

1.P.

dr. Hegedűs Ákos

Polgári ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport. Kiemelt jelentőségű ügyeket
is tárgyaló bíró.

2.B.(Fk.)

dr. Hajnal József

Büntető ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport.
Fiatalkorúak ügyeiben eljáró bírói kijelölés, a Be.17.§
(5) és (6) bekezdése szerinti ügyekben ítélkező bíró.
Kiemelt jelentőségű ügyeket is tárgyaló bíró.

3.B. (Fk.)

dr. Dobrozsi Gabriella

Büntető ügyszak - a Be. 207.§-a szerinti nyomozási
bírói feladatok, szabálysértési ügyek
Bíróság elé állításos ügyek, nyomozási bírói kijelölés.
Fiatalkorúak ügyeiben eljáró bírói kijelölés.
A Be.17.§ (5) és (6) bekezdése szerinti ügyekben
ítélkező bíró.

5.B. (Fk.)

dr. Cseh László

Büntető ügyszak - a Be.207.§- a szerinti nyomozási
bírói feladatok, szabálysértési ügyek.
Bíróság elé állításos ügyek, nyomozási bírói kijelölés.
Fiatalkorúak ügyeiben eljáró bírói kijelölés.
A Be.17.§ (5) és (6) bekezdése szerinti ügyekben
ítélkező bíró.

6.P.

dr. Kókai Zsolt

Polgári ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport. Kiemelt jelentőségű ügyeket
is tárgyaló bíró.

7.P.

dr. Rimóczi Ágnes

Polgári ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport. Kiemelt jelentőségű ügyeket
is tárgyaló bíró.

8.P.

dr. Takács Mária

Polgári ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport. Kiemelt jelentőségű ügyeket
is tárgyaló bíró.

10.P.

dr. Kelemen Péter

Polgári ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport. Kiemelt jelentőségű ügyeket
is tárgyaló bíró.

11.P.

dr. Sallai Tamás

Polgári ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport. Kiemelt jelentőségű ügyeket
is tárgyaló bíró.

12.B. (Fk.) dr. Kovács Krisztina

Büntető ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport.
Fiatalkorúak ügyeiben eljáró bírói kijelölés, a Be.17.§
(5) és (6) bekezdése szerinti ügyekben ítélkező bíró.
Kiemelt jelentőségű ügyeket is tárgyaló bíró.
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15.B.(Fk.)

Nyikesné dr. Lázár
Erzsébet

Büntető ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport, ezen belül elsősorban:
közlekedési bűncselekmények.
Fiatalkorúak ügyeiben eljáró bírói kijelölés, a Be.17.§
(5) és (6) bekezdése szerinti ügyekben ítélkező bíró.
Kiemelt jelentőségű ügyeket is tárgyaló bíró.

17.P.

Szegediné dr. Hegyi Erika

Polgári ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport. Kiemelt jelentőségű ügyeket
is tárgyaló bíró.

18.P.

dr. Kecskésné dr. Ferencz
Judit

Polgári ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport. Kiemelt jelentőségű ügyeket
is tárgyaló bíró.

19.P.

dr. Tóth István

Polgári ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport. Kiemelt jelentőségű ügyeket
is tárgyaló bíró.

21.P.

dr. Veres Nóra

Polgári ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport. Kiemelt jelentőségű ügyeket
is tárgyaló bíró.

22.B.(Fk.)

dr. Malinóczki Krisztina

Büntető ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport.
Fiatalkorúak ügyeiben eljáró bírói kijelölés, a Be.17.§
(5) és (6) bekezdése szerinti ügyekben ítélkező bíró.
Nyomozási bírói kijelölés.
Kiemelt jelentőségű ügyeket is tárgyaló bíró.

23.B. (Fk.) dr. Lévai Zsolt

Büntető ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport, ezen belül elsősorban:
közlekedési bűncselekmények.
Fiatalkorúak ügyeiben eljáró bírói kijelölés, a Be.17.§
(5) és (6) bekezdése szerinti ügyekben ítélkező bíró
Nyomozási bírói kijelölés (nem jár el a Be.207.§(2)
bek. b), d) pontjaiban és (3) bek. feladatkörben).
Kiemelt jelentőségű ügyeket is tárgyaló bíró.

26.B. (Fk.) dr. Snellenperger Judit

Büntető ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport.
Fiatalkorúak ügyeiben eljáró bírói kijelölés, a Be.17.§
(5) és (6) bekezdése szerinti ügyekben ítélkező bíró.
Nyomozási bírói kijelölés (nem jár el a Be.207.§(2)
bek. b), d) pontjaiban és (3) bek. feladatkörben).
Kiemelt jelentőségű ügyeket is tárgyaló bíró.

27.B. (Fk.) dr. Szabó Krisztina

Büntető ügyszak - a járásbíróság hatáskörébe tartozó
valamennyi ügycsoport.
Fiatalkorúak ügyeiben eljáró bírói kijelölés, a Be.17.§
(5) és (6) bekezdése szerinti ügyekben ítélkező bíró.
Nyomozási bírói kijelölés (nem jár el a Be.207.§(2)
bek. b), d) pontjaiban és (3) bek. feladatkörben).
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2. Melléklet: Az Egri Járásbíróságra beosztott titkárok
és bírósági ügyintézők által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1.-2017. december 31.

Tanácsszám Név

Intézett ügycsoport

28.

dr. Törökné dr. Vincze
Csilla

polgári nemperes ügyek (valamennyi ügykategória)
pszichiátriai
gyógykezeltek
felülvizsgálatával
kapcsolatos ügyek

29.

dr. Deli-Molnár Gábor

végrehajtási ügyek (valamennyi ügykategória)
polgári nemperes ügyek (valamennyi ügykategória)
pszichiátriai gyógykezeltek felülvizsgálatával
kapcsolatos ügyek

40.

Boldizsárné dr. Varjú
Eleonóra

végrehajtási ügyek (valamennyi ügykategória)
polgári nemperes ügyek (valamennyi ügykategória)
pszichiátriai gyógykezeltek felülvizsgálatával
kapcsolatos ügyek

46.

dr. Bisztriczki László

szabálysértési ügyek (valamennyi ügykategória)
pszichiátriai gyógykezeltek felülvizsgálatával
kapcsolatos ügyek

3. Melléklet: Az Egri Járásbíróságra kirendelt bírók által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1.-2017. december 31.
Tanácsszám

Név

Kirendelés a
Járásbírósághoz

Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam
14.

dr. Gárdosi Judit

Egri
2017.
Törvény 01.01.szék
2017.
06.30.

Az Egri Járásbíróságon folyamatban
maradt ügyei befejezéséig.
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4. Melléklet: Az Egri Járásbíróságra kirendelt titkárok
és bírósági ügyintézők által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2017. január 1.-2017. december 31.

Tanácsszám

Név

Kirendelés a
Járásbírósághoz

Intézett ügycsoport

Honnan Időtartam
24.

dr. Jónás Andrea

Egri
2016.10. végrehajtási ügyek (valamennyi
Törvény 15.ügykategória)
szék
2017.10. polgári nemperes ügyek (valamennyi
14.
ügykategória)
pszichiátriai gyógykezeltek
felülvizsgálatával kapcsolatos ügyek

30.

dr. Nagy Ildikó

Egri
2016.10. szabálysértési ügyek (valamennyi
Törvény 15.ügykategória)
szék
2017.10. pszichiátriai gyógykezeltek
14.
felülvizsgálatával kapcsolatos ügyek

32.

dr. Puskás Csilla

Egri
2017.01. szabálysértési ügyek - szabálysértési
Törvény 01.elzárással is sújtható szabálysértés
szék
2017.12. miatti ügyek (Sze.)
31.

33.

dr. Bánhidy Erzsébet

Egri
2016.10. végrehajtási ügyek (valamennyi
Törvény 15.ügykategória)
szék
2017.10. polgári nemperes ügyek (valamennyi
14.
ügykategória)
pszichiátriai gyógykezeltek
felülvizsgálatával kapcsolatos ügyek

