
Füzesabonyi Járásbíróság Ügyelosztási rendje
2018. év január 1. – december 31.

1. Alapadatok

1.1. Az  ügyelosztási  rendet  meghatározó  vezető:  Petőné  dr.  Bodai  Mária  a
járásbíróság elnöke
1.2. A Járásbíróság ügyelosztási rendjét  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi  CLXI. törvény (továbbiakban Bszi.)  9.  § (1)  bekezdése alapján –
figyelemmel a 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 115. § (1) bekezdésében meghatározott
elvekre - a Bírói Tanács és a kollégiumok véleményének ismeretében a 2018. évre
vonatkozóan az alábbiak szerint határozom meg:

2. A bíróságon működő ügyszakok

2.1. Büntető
2.1.1. első fokú büntető ügy

fiatalkorú büntetőügye 
büntető nemperes ügy 
nyomozási bírói ügy 
bírósági mentesítés iránti ügy
egyéb (vegyes) ügy 
szabálysértési ügyek:
szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogás (panasz)
szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti ügy 
szabálysértési ügyben emelt ügyészi óvás
a pénzbírság, a helyszíni bírság szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása
iránti ügy 
a közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy 
szabálysértési egyéb (vegyes) ügy 
szabálysértési perújítási ügy 

2.2. Civilisztika
2.2.1. Polgári és Gazdasági peres és nem peres ügyek
2.2.2. Polgári
2.2.2.1. első fokú polgári peres ügy

   polgári nemperes ügy 
   egyéb (vegyes) ügy 

2.2.3. Gazdasági ügy
2.2.3.1. Gazdasági peres és nemperes ügyek



2

3. Ügyszakok szerinti ügykiosztás

BÜNTETŐ 
3.1. Az ügykiosztásra jogosultak –  a járásbíróság elnöke
Akadályoztatása esetén –  ügykiosztási feladattal megbízott járásbírósági bíró
Törvénykezési szünet idején az adott ügyszakban ügyeletes bíró

3.2.A kiosztandó  ügy  bemutatása  az  ügykiosztásra  jogosultnak:  az  ügy  iktatását
követően az érkezés napján a lajstromiroda vezetője mutatja be az ügyet szignálás
végett

3.3. Az ügykiosztás a Füzesabonyi Járásbíróságon elnök általi szignálással történik, a 
súlyszámra, egyenletes ügyteher megoszlásra figyelemmel

3.5.Elnök általi szignálástól történő eltérés esetei, amelyek különösen:

3.5.2. Perjogi helyzethez képest:
3.5.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett a korábban érkezett ügyet tárgyaló 
tanácsra történő szignálás
3.5.2.3 Bíróság elé állításos ügyek kéthetenkénti ügyeleti váltásban

3.5.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett:
3.5.3.1. Bíró kizárása miatt  -  elfogultság,  perújítás,  hatályon kívül  helyezés
miatt újraindult ügy
3.5.3.2. Ügyhátralék feldolgozása miatt

3.5.4. Egyéb körülményekhez képest:
3.5.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy jellegére
3.5.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt
3.5.4.4. Az ügy előzményében eljárással szoros összefüggés miatt
3.5.4.5. Bíró tartós (45 napot meghaladó) távolléte miatt
3.5.4.6. Több szempont együttes fennállása

3.5.5. Egyéb tervezhető kivételek

3.7. Az ügykiosztás menete – naponta az újonnan érkezett ügy bemutatását követően
a  szignálára  jogosult  a  fentiekben  írt  rend  szerint  osztja  ki.  Az  elnök  az  egyes
tanácsok munkaterhe  alakulását  folyamatosan figyelemmel  kíséri,  külön figyelmet
fordítva a Be. szerinti soron kívüli ügyekre, fiatalkorúak büntetőügyére, két éven túli
büntetőügyekre,  aránytalan  munkateher  esetén,  illetve  ha  az  eljárási  határidők
betartása nem biztosítható, a szignálási rendet felfüggesztheti, amíg a munkateher az
egyes tanácsok között ki nem egyenlítődik
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Az elosztási rend felülvizsgálatának van helye, ha aránytalan munkateher alakul ki,
illetve  ha  az  eljárási  határidő  betartása  nem  biztosítható.  Az  ügyelosztási  rend
áttekintésére félévente kerülhet sor
3.8. Az átosztás rendje - a korábban kiosztott ügy átosztásakor is az ügyelosztási rend
alapelveinek megfelelően kell eljárni 

3.8.1. Az átosztás esetei – tartós távollét,  szolgálati  jogviszony megszűnése,
kizárási ok felmerülése
3.8.2. Eljárás ügy átosztásakor – ügykiosztásra jogosult által fenti rend szerint

3.9. A részletes ügykiosztási rendet az 1. 2. számú melléklet tartalmazza

POLGÁRI
3.1. Az ügykiosztásra jogosultak –  a járásbíróság elnöke
Akadályoztatása esetén –  ügykiosztási feladattal megbízott járásbírósági bíró
Törvénykezési szünet idején az adott ügyszakban ügyeletes bíró

3.2.A kiosztandó  ügy  bemutatása  az  ügykiosztásra  jogosultnak:  az  ügy  iktatását
követően az érkezés napján a lajstromiroda vezetője mutatja be az ügyet szignálás
végett

3.3. Az ügykiosztás a Füzesabonyi Járásbíróságon elnök általi szignálással történik, a 
súlyszámra, egyenletes ügyteher megoszlásra figyelemmel

3.5.Elnök általi szignálástól történő eltérés esetei, amelyek különösen:

3.5.2. Perjogi helyzethez képest:
3.5.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett a korábban érkezett ügyet tárgyaló 
tanácsra történő szignálás

3.5.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett:
3.5.3.1. Bíró kizárása miatt  -  elfogultság,  perújítás,  hatályon kívül  helyezés
miatt újraindult ügy
3.5.3.2. Ügyhátralék feldolgozása miatt

3.5.4. Egyéb körülményekhez képest:
3.5.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy jellegére
3.5.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt
3.5.4.4. Az ügy előzményében eljárással szoros összefüggés miatt
3.5.4.5. Bíró tartós (45 napot meghaladó) távolléte miatt
3.5.4.6. Több szempont együttes fennállása

3.5.5. Egyéb tervezhető kivételek
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3.6. A bíróság  elnöke által  intézett  ügyek kiosztásának  módszere  -  Az igazgatási
vezetőre  történő  szignálás  során  a  szignálás  a  kiosztott  ügyek  számának  ésszerű
meghatározásával,  az  igazgatási  feladatokhoz  is  igazodóan,  szükség  szerint  annak
csökkentésével történik
3.7. Az ügykiosztás menete – naponta az újonnan érkezett ügy bemutatását követően
a  szignálára  jogosult  a  fentiekben írt  rend szerint  osztja  ki.  Az elnök a  tanácsok
munkaterhe alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri, külön figyelmet fordítva a
soron kívüli ügyek alakulására (hosszú pertartamú ügyek) 
Az elosztási rend felülvizsgálatának van helye, ha aránytalan munkateher alakul ki,
illetve  ha  az  eljárási  határidő  betartása  nem  biztosítható.  Az  ügyelosztási  rend
áttekintésére félévente kerülhet sor
3.8. Az átosztás rendje - a korábban kiosztott ügy átosztásakor is az ügyelosztási rend
alapelveinek megfelelően kell eljárni 

3.8.1. Az átosztás esetei – tartós távollét,  szolgálati  jogviszony megszűnése,
kizárási ok felmerülése
3.8.2. Eljárás ügy átosztásakor – ügykiosztásra jogosult által fenti rend szerint

3.9. A részletes módosított  ügykiosztási rendet az 1. 2. számú melléklet
       tartalmazza.

Füzesabony, 2018. október 25.

Petőné dr. Bodai Mária 
  a járásbíróság elnöke



1. számú melléklet: A beosztott bírók által intézett ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 01-december 31.

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport

2. Petőné dr. Bodai Mária járásbíróság hatáskörébe tartozó polgári és 
gazdasági peres és nem peres ügyek, 
végrehajtási ügyek, kiemelt jelentőségű ügyek 

3. Dr. Nagyné dr. Sipos 
Szilvia

járásbíróság hatáskörébe tartozó polgári és 
gazdasági peres és nem peres ügyek, 
végrehajtási ügyek, névjegyzékkel kapcsolatos
felülvizsgálati ügyek

2. Nagyné dr. Gál Mónika járásbíróság hatáskörébe tartozó büntető peres 
és peren kívüli ügyek, szabálysértési ügyek,  
fiatalkorúak ügyeiben eljárva kijelölésben, 
kiemelt jelentőségű ügyek, polgári nem peres 
ügyek 

4. Dr. Kántor István Zoltán járásbíróság hatáskörébe tartozó büntető peres 
és peren kívüli ügyek, szabálysértési ügyek, 
nyomozási bírói ügyekben eljárva, 
fiatalkorúak ügyeiben eljárva kijelölésben, 
polgári nem peres ügyek

2. Melléklet: A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 01-december 31.

Tanácsszám
(ha van)

Név Intézett ügycsoport

5. Dr. Kovács-Pribéli 
Gyöngyi 
bírósági titkár

járásbíróság hatáskörébe tartozó bírósági titkár
által intézhető nem peres ügyek, végrehajtási 
ügyek, szabálysértési ügyek, panasznap

Patakiné Sári Judit 
bírósági ügyintéző

panasznap – titkár távolléte esetén 
helyettesítésben

8. Dr. Farkas Henrietta 
Regina bírósági titkár

végrehajtási ügyek intézése (kirendelésben 
végez munkát 2018. 10. 20 – 2018. 12. 31-ig)


