
Hevesi Járásbíróság Elnöke 

2018.El.III.A.1/2. szám  
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1. Alapadatok 

 

1.1. A Hevesi Járásbíróság ügyelosztási rendjét meghatározó vezetője: Dr. Egri   Zoltán a  

járásbíróság elnöke.  

1.2.  A Hevesi Járásbíróság ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 

szóló 2011. évi CLXI. tv. 9.§. (1) bekezdése alapján – figyelemmel a bírósági 

ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet, valamint a bíróságok 

igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás 115.§.(1) 

bekezdésében meghatározott elvekre – a Bírói Tanács és a Kollégiumok 

véleményének ismeretében 2019. évre vonatkozóan az alábbiak szerint szerint 

határozza meg:     

 

 

2. A bíróságon működő ügyszakok  

 

2.1. Büntető ügyszak  

       2.1.1. Büntető peres és nem peres ügyek ügycsoportjai felsorolása  

    2.1.1.1. első fokú büntetőügy (B.) 

                2.1.1.2. fiatalkorú büntetőügye (Fk.) 

    2.1.1.3. büntető nemperes ügy (Bpk.) 

    2.1.1.4. bírósági mentesítés iránti ügy (R.) 

                2.1.1.5. egyéb(vegyes) ügy (Beü.) 

                2.1.1.6. szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogás (Szk.) 

            2.1.1.7. szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértési ügy(Sze.)  

                2.1.1.8. szabálysértési ügyben emelt ügyészi óvás (Szo.) 

                2.1.1.9. szabálysértési egyéb (vegyes) ügy (Szve.) 

                2.1.1.10.szabálysértési perújítási ügy (Szpi) 

 

 2.2. Civilisztika ügyszak  

       2.2.1 Polgári és Gazdasági peres és nem peres ügyek  

       2.2.2. Polgári ügyszak ügycsoportjai felsorolása  

      2.2.2.1. első fokú polgári peres ügy (P.) 

      2.2.2.2. polgári nemperes ügy (Pk.) 

                  2.2.2.3. egyéb (vegyes) ügy  (Pv.) 

      2.2.2.4. bírósági végrehajtási ügy (Vh.) 

       2.2.3. Gazdasági ügyszak ügycsoportjai felsorolása  

     2.2.3.1. gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye (G.) 

                2.2.3.2.  gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes ügye (Gpk.) 

 

 2.3. A bíróságon működő ügyszakokat és azok ügycsoportjait a bíróság elnöke az  

        ügyelosztási rend meghatározása során a 2. pontban foglaltaktól eltérően is  

        meghatározhatja.  
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3. Ügyszakok szerinti ügykiosztás 

  

 

Büntető ügyszak  

 

    3.1. Az ügykiosztásra jogosultak – a járásbíróság elnöke, akadályoztatása esetén az  

 ügykiosztási feladattal megbízott járásbírósági bíró, törvénykezési szünet idején az  

 adott ügyszakban ügyeletes bíró.  

    3.2.  Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszer meghatározása:  

 Az ügykiosztás a Hevesi Járásbíróságon elnök általi szignálással történik, a  

 súlyszámra, egyenletes ügyteher megoszlásra figyelemmel.  

 

    3.4. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés esetei  meg-   

 határozása, amelyek különösen  

 3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest 

                     3.4.1.1. Közlekedési bűncselekmény esetén  

 3.4.2. Perjogi helyzethez képest:  

           3.4.2.1. Soron kívüli ügy  

           3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett 

           3.4.2.3. Bíró kizárása miatt – elfogultság, perújítás, hatályon kívül helyezés  

                      3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt  

            3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett 

            3.4.3.1. Ügyhátralék feldolgozása miatt  

            3.4.3.2. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt  

 3.4.4. Egyéb körülményekhez képest  

           3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartalma alatt vagy miatt  

           3.4.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy jellegére  

           3.4.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt  

           3.4.4.4. Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt  

           3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása  

 3.4.5  Egyéb tervezhető kivételek 

  

     3.5. A vezetők 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.  

 

    3.6. Az ügykiosztás menete – naponta az újonnan érkezett ügy bemutatását követően a 

 szignálásra 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 büntető  

 ügyekre, aránytalan munkateher esetén, illetve ha az eljárási határidők betartása nem  

 biztosítható a szignálási rendet felfüggeszti, amíg a munkateher az egyes tanácsok  

 között ki nem egyenlítődik. Az elosztási rend felülvizsgálatának van helye, ha  

 aránytalan munkateher alakul ki, illetve ha az eljárási határidő betartása nem biztosít- 

 ható. Az ügyelosztási rend áttekintésére félévente kerülhet sor.  
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3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak – az ügy 

iktatását követően az érkezés napján, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon a 

lajstromiroda vezetője bemutatja az ügyelosztásra jogosult vezetőnek szignálás 

végett.  

   3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai – az iratot szignálás után a  

   kezelőiroda haladéktalanul bemutatja az eljáró bíró, bírósági titkár részére.  

 

          3.7.  Az átosztás rendje – a korábban kiosztott ügy átosztásakor is az ügyelosztási  

   rend alapelveinek megfelelően kell eljárni  

  3.7.1. Az átosztás esetei – tartós távollét, szolgálati viszony megszűnése,  

  kizárási ok felmerülése 

  3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor – ügykiosztásra jogosult fenti rend szerint  

 

  3.8.  Utalás az ügyelosztási rend mellékleteire  

          A részletes ügykiosztási rendet az 1.2.3. számú melléklet tartalmazza  

 

 

Polgári ügyszak  

  

    3.1. Az ügykiosztásra jogosultak – a járásbíróság elnöke, akadályoztatása esetén az  

 ügykiosztási feladattal megbízott járásbírósági bíró, törvénykezési szünet idején az  

 adott ügyszakban ügyeletes bíró.  

    3.2.  Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszer meghatározása:  

 Az ügykiosztás a Hevesi Járásbíróságon elnök általi szignálással történik, a  

 súlyszámra, egyenletes ügyteher megoszlásra figyelemmel.  

 

    3.4. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés esetei  meg-   

 határozása, amelyek különösen  

  3.4.2. Perjogi helyzethez képest:  

           3.4.2.1. Soron kívüli ügy  

           3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálás végett 

           3.4.2.3. Bíró kizárása miatt – elfogultság, perújítás, hatályon kívül helyezés  

                      3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt  

            3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett 

            3.4.3.1. Ügyhátralék feldolgozása miatt  

            3.4.3.2. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt  

 3.4.4. Egyéb körülményekhez képest  

           3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartalma alatt vagy miatt  

           3.4.4.2. Bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy jellegére  

           3.4.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt  

           3.4.4.4. Bíró tartós  (30 napot meghaladó) távolléte miatt  

           3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása  

 3.4.5  Egyéb tervezhető kivételek 

  

 

    3.6. Az ügykiosztás menete – naponta az újonnan érkezett ügy bemutatását követően a 

 szignálásra jogosult, a fentiekben írt rend szerint osztja ki. Az elnök az egyes tanácsok  
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munkaterhe alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri, külön figyelmet fordítva a 

           soron kívüli ügyek alakulására (hosszú pertartamú ügyek). 

 Aránytalan munkateher esetén, illetve ha az eljárási határidők betartása nem  

 biztosítható a szignálási rendet felfüggeszti, amíg a munkateher az egyes tanácsok  

 között ki nem egyenlítődik. Az elosztási rend felülvizsgálatának van helye, ha  

 aránytalan munkateher alakul ki, illetve ha az eljárási határidő betartása nem biztosít- 

 ható. Az ügyelosztási rend áttekintésére félévente kerülhet sor.  

  

3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak – az ügy  iktatását 

követően az érkezés napján, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon a lajstromiroda 

vezetője bemutatja az ügyelosztásra jogosult vezetőnek szignálás végett.  

  3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai – az iratot szignálás után a  

  kezelőiroda haladéktalanul bemutatja az eljáró bíró, bírósági titkár részére.  

 

     3.7.  Az átosztás rendje – a korábban kiosztott ügy átosztásakor is az ügyelosztási  

  rend alapelveinek megfelelően kell eljárni  

  3.7.1. Az átosztás esetei – tartós távollét, szolgálati viszony megszűnése,  

  kizárási ok felmerülése 

  3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor – ügykiosztásra jogosult fenti rend szerint  

 

     3.8.  Utalás az ügyelosztási rend mellékleteire  

   A részletes ügykiosztási rendet az 1.2.3.4.számú melléklet tartalmazza  

 

 

Heves, 2019. március 4.  

 

        Dr. Egri Zoltán  

           a Hevesi Járásbíróság elnöke  
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1. melléklet az ügyelosztási rendhez 

A beosztott bírók által intézett ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2019. január 1 – 2019. december 31.  

 Tanács 

szám 

 Név  Intézett ügycsoport 

1.  Dr. Molnár Attila  Civilisztika, polgári ügyek  

2.  Bodnárné dr. Wajand Zsuzsanna  Civilisztika, polgári ügyek, kiemelt jelentőségű 

ügyek  

3.  Dr. Egri Zoltán  Mindenfajta büntető ügy, kiemelt jelentőségű ügyek, 

büntető peren kívüli ügyek  

4.  Dr. Kutas Réka  Kisebb tárgyi súlyú büntető ügyek és fiatalkorúak 

büntető ügyei, büntető peren kívüli ügyek  

2. melléklet az ügyelosztási rendhez 

A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2019. január 1.- 2019. december 31.  

 Tanács 

szám 

(ha van) 

 Név  Intézett ügycsoport 

5.  Gömöriné dr. Fehér Zsuzsanna  Civilisztika, végrehajtási ügyek, büntető tárgyalás 

mellőzésével elbírálható ügyek, magánvádas büntető 

ügyekben a személyes meghallgatások, 

szabálysértési ügyek, ügyfélsegítői ügyintézés  

      

3. melléklet az ügyelosztási rendhez 

A kirendelt bírók által intézett ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2019. január 1.- 2019. december 31.  

  

Tanács 

szám 

   

Név 

 Kirendelés 

a Járásbírósághoz 

   

Intézett ügycsoport 

     Honnan  Időtartam   

6.  Dr. Kardos Dóra  Gyöngyösi 

Járásbíróság  

2018. december 

1- 2019. június 

30.  

 A 4.B., 8.B. és 10. B. tanács után 

folyamatban maradt büntető 

ügyek, büntető peren kívüli 

ügyek és kisebb számban 

újonnan érkezett ügyek  
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4. melléklet az ügyelosztási rendhez 

A kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2019. január 1- 2019. december 31.  

 Tanács 

szám 

(ha van) 

   

Név 

 Kirendelés 

a Járásbírósághoz 

   

Intézett ügycsoport 

    Honnan  Időtartam   

11. Dr. Molnár Sarolta  Gyöngyösi 

Járásbíróság  

2019. 

február 

01- június 

30-ig. 

Civilisztika: végrehajtási ügyek  

Büntető: tárgyalás mellőzésével 

elbírálható ügyek  

         

          

 

 

 

 

      


