Keszthelyi Járásbíróság
Elnöke
8360 Keszthely, Georgikon u. 16. Pf.: 4.
Tel.: 06/83/515-400
Fax.: 06/83/515-429
E-mail: birosag@keszthely.birosag.hu

2016.El.III.A.2/8.szám.

A Keszthelyi Járásbíróság Elnökének intézkedése
a Keszthelyi Járásbíróság
2017. évi ügyelosztási rendjének módosításáról.
A 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás 114.§.(3) – (6.), 119.§.(1) és (3) bekezdése alapján –
figyelemmel a BÜSZ.32.§.(1) bekezdésére, valamint a Zala megyében működő bíróságok
szervezeti és működési szabályzata VI. fejezte 2.2., és 2.3. pontjaira is – az alábbiak szerint
intézkedem:
„A Keszthelyi Járásbíróság 2017. évi módosított ügyelosztási rendjének” módosításáról:
I.
Büntető ügyszak
A Keszthelyi Járásbíróság Fk.62/2017. sz. ügyét dr. Czipóth Edit,
B. 82/2017. sz. ügyét dr. Seruga Teodóra bírák a zalaegerszegi járásbírósági eredeti szolgálati
helyükön fennálló ítélkezési tevékenységük megtartása mellett kirendeléssel dolgozzák fel.
A Keszthelyi Járásbíróság B.30/2017., B.52/2017., B.81/2017., B.91/2017. sz. ügyeit dr.
Török Judit bíró a nagykanizsai járásbírósági eredeti szolgálati helyén fennálló ítélkezési
tevékenysége megtartása mellett kirendeléssel dolgozza fel.

II.
Civilisztika ügyszak
A Keszthelyi Járásbíróság civilisztika ügyszakában
1. tanácsként dr. Pécsi Krisztián bíró
3. tanácsként dr. Polgár-Kiss Judit bíró
5. tanácsként Némethné dr. Sebestyén Atala bíró
6. tanácsként dr. Szládovics Tamás bíró
7. tanácsként dr. Koller Csilla bíró ítélkezik.

A 4. tanácsként ítélkező dr. Takács-Kancsal Ágnes 2018. január 31. napjáig az eredeti
szolgálati helye szerinti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül a Zalaegerszegi
Járásbíróságon ítélkezik.
A civilisztikai ügyszakhoz tartozó ügycsoportok:
P. elsőfokú polgári peres ügy
G. gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye
Pk. polgári nemperes ügy
Gpk. gazdálkodó szervezetek egymás közöti nemperes ügye
Vh. Végrehajtási ügyek
Az ügyek kiosztását az elnök, az elnökhelyettes végzi, akik egymást akadályoztatás esetén
kölcsönösen helyettesítik. Mindkét igazgatási vezető egyidejű akadályoztatása esetén a
legalacsonyabb szolgálati idővel rendelkező polgári bíróval kezdődően a jelenlévő polgári
bíró végzi.
2017. október 15. napjától
a polgári és gazdasági peres ügyek kiosztása a fenti tanácsok között növekvő ügyszám szerinti
sorrendben, a tanácsok emelkedő számsorrendjében történik, válogatás nélkül.
A munkanapokon érkező nemperes ügycsoportba tartozó távoltartási ügyek kiosztása az
érkezés sorrendjében a tanácsok emelkedő számsorrendjében válogatás nélkül történik.
A 3 napi vagy azt meghaladó pihenő, munkaszüneti és ünnepnapokon érkező távoltartási
ügyek kiosztása az éves készenléti és ügyeleti terv szerint történik.
A végrehajtás megszüntetése és korlátatozása iránt indult peres ügyek – figyelemmel ezen
ügyek soronkívüliségére – lajstromozásukat követően egyenként, a tanácsok emelkedő
számsorrendjében kerülnek kiosztásra.
Végrehajtási ügyek ügycsoportba tartozó jogutódlás ügyfajta kiosztása az ügyek érkezési
sorrendjében a tanácsok emelkedő számsorrendjében történik.
A külföldi kézbesítés típusú ügyek intézése az arányos ügyteher biztosítása körében az eljáró
titkár mellett az 1. polgári tanácsra is osztható.
A polgári kezelőiroda az elektronikusan beérkező ügyeket az ügyszámok kiosztása előtt az
érkezés időpontja szerint sorba rakja és sorszámmal látja el.
A postai úton érkezett ügyeket I. r. alperes, vagy az I. r. kötelezett / adós nevének
figyelembevételével ABC sorrendbe rendezi és azt követően emelkedő számsorrenddel
ügyszámmal látja el.
A reggel 8 óra előtt elektronikusan átküldött ügyeket követi a postai úton érkezett ügyek
sorszámozása, azt követi a napközben időben később elektronikusan érkező ügyek
sorszámozása. Ezt követi a gyűjtőszekrényből kiemelt iratok I. r. alperes, vagy az I. r.
kötelezett / adós nevének figyelembevételével ABC sorrendbe rendezés, majd a szerinti
növekvő számsorrenddel sorszámozása.
Az újraindult ügyekre vonatkozó külön szabályok:
A hatályon kívül helyezés során megismételt eljárásban arra a tanácsra kerül az ügy
kiosztásra, amelyik a hatályon kívül helyezett határozatot hozta.

A felfüggesztések, félbeszakadások, szünetelések, a Pp.124.§.(2) bekezdés és a Pp.130.§-ának
alkalmazását követő újraiktatások nem eredményeznek tanácsváltozást.
Az ügyek átosztásának rendjére a 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás 106.§. rendelkezései
vonatkoznak.
A munkateher kiegyenlítése:
Negyedévente az utolsó hónap utolsó munkanapján a bíróság elnöke, akadályoztatása esetén
a elnökhelyettese megvizsgálja az egyes bírói tanácsokra kiosztott ügyek BIIR program által
adott súlyszámai összege alapján az egyes bírói tanácsokra kiosztott ügyteher mértékét.
Az újraindult ügyek súlyszámai az összesítéskor nem számítandók.
Amennyiben az összegezés eredményeként a bírói tanácsonként kiosztott ügyek összegezett
súlyszámai között eltérés mutatkozik azt ki kell egyenlíteni.
Ennek módja: a viszonyítási alap a legmagasabb összegezett súlyszám. Az újonnan érkezett
ügyek a kiegyenlítés okából kizárólag az alacsonyabb összegezett súlyszámokkal rendelkező
bírói tanácsokhoz kerülnek kiosztásra, egymást követő sorrendben, kezdve a legalacsonyabb
összegezett súlyszámot elért bírói tanáccsal, a súlyszám kiegyenlítődés létrejöttéig. A
legmagasabb összegezett súlyszámnak megfelelő súlyszám elérését követően a kiosztás a
bírói tanácsok között az általános szabály szerint történik.
Jelen ügyelosztási rend visszavonásig, módosításig, de legfeljebb 2017. december 31. napjáig
érvényes.
Az ügyelosztási rendet a következő tárgyévet megelőző év december 10-ig ki kell függeszteni
a polgári, büntető és végrehajtási kezelőirodákban.
Keszthely, 2017. szeptember 28.
dr. Benedek Katalin
a járásbíróság elnöke
c. törvényszéki bíró

ZÁRADÉK:
Az ügyelosztási rend módosítását 2017. október 3-i hatállyal jóváhagyom.
Zalaegerszeg, 2017. november 8.
Dr. Sorok Norbert
a törvényszék elnöke

