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A Zalaegerszegi Járásbíróság 2017. évi ügyelosztási rendje
módosítása 2017. október 3. napjától kezdődő hatállyal
A Zala megyében működő bíróságok Szervezeti és Működési Szabályzata VI. fejezet 2.1. d./ pontja
alapján a Zalaegerszegi Járásbíróság 2017. évi ügyelosztási rendjét, a bírák, titkárok
ügybeosztását, tárgyalási napjait, a tárgyalótermek elosztását az alábbiak szerint határozom meg:

I.
Az ügyelosztás rendje
1./
Az ügyeket büntető ügyszakban a járásbíróság elnöke dr. Czipóth Edit, akadályoztatása esetén
dr. Seruga Teodóra csoportvezető bíró, (akadályoztatása esetén az ügyeletes bíró), polgári
ügyszakban a járásbíróság elnökhelyettese, Takácsné dr. Szabados Katalin, akadályoztatása esetén
dr. Mazzag Judit polgári csoportvezető bíró, vagy rangidős polgári bíró szignálja.
2./
A szignáló vezető, illetve akadályoztatása esetén a csoportvezető bíró az ügyszakbeosztás és az
arányos leterheltség figyelembevételével jelöli ki az eljáró bírót (tanácsot). Az ügybeosztástól az
eljárási törvényben szabályozott esetekben, illetve a bíróság működését érintő fontos okból eltérhet.
Azonos ügyeket tartalmazó ügyszakbeosztás esetén az ügyben eljáró bírók kijelölése az egymást
követő tanácsok száma szerinti sorrendben történik, amennyiben nincs ok az arányos leterheltség
miatti eltérésre. A kiosztás az arányos leterheltség követelményeinek szem előtt tartásával történik.
Az arányos munkateher vizsgálata havonta a statisztikai adatok áttekintésével valósul meg.
A munkateher jelentős eltérése esetén a szignáló vezető gondoskodik a 6/2015. (XI.30.) OBH
utasítás 115. §-ában foglalt elvek alapján az ügyteher kiegyenlítéséről.
Közlekedési ügyekben a szignálás automatikus, páros-páratlan elosztás alapján. A páros számú
ügyeket Szalai Csabáné dr. Horváth Katalin, a páratlan számú ügyeket dr. Kovács Erzsébet bíró
kapja.

Minden bíró tárgyal magánvádas ügyeket, melyek kiosztása automatikusan történik, egyesével,
növekvő tanácsszám szerint.
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A bírók szabálysértési ügyszakban a Szpá. és Szká. ügyek folyamatos intézése mellett munkaszüneti
és pihenőnapokon az ügyeleti szolgálat keretében a gyorsított szabálysértési ügyekben is eljárnak.
Előállítások esetén a bíró ügyelosztásán kívüli ügyekben is eljárhat.
A Be. 542/D. §-ban meghatározott ügyekben az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kijelölt
bírók járhatnak el:
a Zalaegerszegi Járásbíróságról: Dr. Czipóth Edit elnök, dr. Seruga Teodóra csoportvezető bíró,
dr. Kovács Rita bíró, dr. Gaider Bálint bíró, dr. Kovács Erzsébet, dr. Palkó Tamás bíró.
A Lenti Járásbíróságról a Zalaegerszegi Törvényszék elnökének kirendelése alapján dr. Horváth
Zsolt elnök.
A Keszthelyi Járásbíróságról a törvényszék elnökének kirendelése alapján dr. Benedek Katalin bíró.
A Nagykanizsai Járásbíróságról a törvényszék elnökének kirendelése alapján Schábné dr.
Proszonyák Éva bíró, Domjánné dr. Kormányos Edit bíró és dr. Török Judit bíró.
A Zalaegerszegi Törvényszékről dr. Turopoli Tibor bíró.

II.
Eljáró bírák ügybeosztása, tárgyalási napjai
1. Büntető ügyszak
a./ A Zalaegerszegi Járásbíróság hatáskörébe tartozó büntető ügyeket tárgyalja:
2. tanács dr. Czipóth Edit bíró
Ügybeosztása:












Fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények;
A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;
A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények;
Környezet és a természet elleni bűncselekmények;
Közbiztonság elleni bűncselekmények;
Közbizalom elleni bűncselekmények;
Köznyugalom elleni bűncselekmények;
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények;
Hivatalos személy elleni bűncselekmények;
Hivatali bűncselekmények;
Egészséget veszélyeztető bűncselekmények;








Vagyon elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmények;
Pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények;
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Korrupciós bűncselekmények;
Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények;
Élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények.

Tárgyalási nap: kedd, csütörtök

(Tárgyalóterem: „A” épület fsz. 23.)

Akadályoztatása esetén dr. Seruga Teodóra bíró jár el.

Jegyzőkönyvvezető: Doktor Melinda járásbírósági tisztviselő
Leíró: Doktor Melinda járásbírósági tisztviselő
Akadályoztatása esetén a bíróság más tisztviselője, írnoka vagy fogalmazója.

*****
A Zalaegerszegi Törvényszék büntető fellebbviteli ügyszakába való kirendelése miatt
a Zalaegerszegi Járásbíróságon tényleges ítélkezési tevékenységet nem végez.
3. tanács dr. Kovács Rita bíró
Ügybeosztása:















A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények;
A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;
Élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények;
Emberi szabadság elleni bűncselekmények;
Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények;
Közigazgatás rendje elleni bűncselekmények;
Közbizalom elleni bűncselekmények;
Köznyugalom elleni bűncselekmények;
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények;
Korrupciós bűncselekmények;
Egészséget veszélyeztető bűncselekmények;
Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények;
Vagyon elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmények;
Pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények.

Tárgyalási nap: szerda, péntek

(Tárgyalóterem: „A” épület fsz. 16.)

Akadályoztatása esetén Szalai Csabáné dr. Horváth Katalin bíró jár el.

Jegyzőkönyvvezető: –-----------Leíró: –----------------------4

4. tanács dr. Kovács Erzsébet bíró
Ügybeosztása:













Közlekedési bűncselekmények;
Környezet és természet elleni bűncselekmények;
Élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények;
Az emberi szabadság elleni bűncselekmények;
Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények;
A közigazgatás rendje elleni bűncselekmények;
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények;
Közbizalom elleni bűncselekmények;
Köznyugalom elleni bűncselekmények;
Vagyon elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmények;
Szellemi tulajdon elleni bűncselekmények;
Pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények.

Tárgyalási nap: kedd, csütörtök

(Tárgyalóterem: „B” épület fsz. 4.)

Akadályoztatása esetén Szalai Csabáné dr. Horváth Katalin bíró jár el.

Jegyzőkönyvvezető: Tamás Andrea járásbírósági ügyintéző
Leíró: Tamás Andrea járásbírósági ügyintéző
Akadályoztatása esetén a bíróság más tisztviselője, írnoka vagy fogalmazója.
*****

5. tanács dr. Gaider Bálint bíró
Ügybeosztása:







Fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények;
Élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények;
Az emberi szabadság elleni bűncselekmények;
Az emberi méltóság és az egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények;
A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények;
Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények;



Költségvetést károsító bűncselekmények;
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A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények;
Fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények;
Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények;
Közbizalom elleni bűncselekmények;
Köznyugalom elleni bűncselekmények;
Vagyon elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmények;
Pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények;
A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények.

Tárgyalási nap: kedd, csütörtök

(Tárgyalóterem: „A” épület fsz. 16.)

Akadályoztatása esetén dr. Seruga Teodóra bíró jár el.

Jegyzőkönyvvezető: Nadrai Lászlóné járásbíróság tisztviselő
Leíró: Nadrai Lászlóné járásbírósági tisztviselő
Akadályoztatása esetén a bíróság más tisztviselője, írnoka vagy fogalmazója.
*****

6. tanács dr. Seruga Teodóra bíró
Ügybeosztása:
















Fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények;
A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;
A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények;
Élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények;
Emberi szabadság elleni bűncselekmények;
Hivatalos személy elleni bűncselekmények;
Hivatali bűncselekmények;
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények;
Egészséget veszélyeztető bűncselekmények;
Környezet és természet elleni bűncselekmények;
Közbizalom elleni bűncselekmények;
Köznyugalom elleni bűncselekmények;
Közbiztonság elleni bűncselekmények;
Vagyon elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmények;
Pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények;




Korrupciós bűncselekmények;
Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények.
6

Tárgyalási nap: szerda, péntek

(Tárgyalóterem: „B” épület fsz. 4.)

Akadályoztatása esetén dr. Czipóth Edit bíró jár el.

Jegyzőkönyvvezető: Ferenczi Adrienn járásbírósági tisztviselő
Leíró: Ferenczi Adrienn járásbírósági tisztviselő
Akadályoztatása esetén a bíróság más tisztviselője, írnoka vagy fogalmazója
*****

7. tanács Szalai Csabáné dr. Horváth Katalin bíró
Ügybeosztása:












Közlekedési bűncselekmények;
Környezet és a természet elleni bűncselekmények;
A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;
Élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények;
Emberi szabadság elleni bűncselekmények;
Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények;
Közbizalom elleni bűncselekmények;
Köznyugalom elleni bűncselekmények;
Vagyon elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmények;
Szellemi tulajdon elleni bűncselekmények;
Pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények.

Tárgyalási nap: hétfő, szerda

(Tárgyalóterem: „B” épület fsz. 3.)

Akadályoztatása esetén dr. Kovács Erzsébet bíró jár el.

Jegyzőkönyvvezető: Bankó Ernőné járásbírósági tisztviselő
Leíró: Bankó Ernőné járásbírósági tisztviselő
Akadályoztatása esetén a bíróság más tisztviselője, írnoka vagy fogalmazója.
*****
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A Zalaegerszegi Törvényszék cég-, csőd-, felszámolási ügyszakába való kirendelése
mellett a Zalaegerszegi Járásbíróságon a jelenleg folyamatban lévő büntetőügyeit
fejezi be és szabálysértési nemperes ügyek intézését látja el.
14. tanács dr. Aradi Krisztina bíró
Ügybeosztása:













A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;
Korrupciós bűncselekmények;
Élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények;
Az emberi szabadság elleni bűncselekmények;
Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények;
Költségvetést károsító bűncselekmények;
A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények;
Fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények;
Közbizalom elleni bűncselekmények;
Köznyugalom elleni bűncselekmények;
Vagyon elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmények;
Pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények.

Tárgyalási nap: hétfő, szerda

(Tárgyalóterem: „A” épület fsz. 23.)

Akadályoztatása esetén dr. Gaider Bálint bíró jár el.

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Edina járásbírósági tisztviselő
Leíró: Horváth Edina járásbírósági tisztviselő
Akadályoztatása esetén a bíróság más tisztviselője, írnoka vagy fogalmazója.
*****

18. tanács dr. Palkó Tamás bíró, nyomozási bíró
Hatásköre (ügybeosztása):
A vádirat benyújtása előtt a bíróság feladatait a nyomozási bíró látja el.
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Dönt
 előzetes letartóztatással (Be.129.§.);
 lakhelyelhagyási tilalommal (Be.137.§.);
 házi őrizettel (Be.138.§.);
 távoltartással (Be.138/A.§.)
 ideiglenes kényszergyógykezeléssel (Be.140.§.);
 az útiokmány (útlevél) elvételével (Be.146.§.);
 óvadékkal (Be.147.§.) kapcsolatban,
 különleges házkutatások elrendeléséről (közjegyzői, ügyvédi irodákban),
egészségügyi intézményben vagy ügyészi házkutatás utólagos engedélyezéséről
(Be.149.§.(6) bekezdés, Be.149.§.(8) bekezdés);

speciális lefoglalások elrendeléséről (közjegyzői, ügyvédi irodákban,
egészségügyi
intézményben tartott iratok lefoglalásról) és a lefoglalással kapcsolatos utólagos
határozathozatal (Be.151.§.(3) és (6) bekezdés);
 lefoglalt dolgok előzetes értékesítéséről és elkobzásáról (Be.156.§.);
 zár alá vétel elrendeléséről (Be.159.);
 elmeállapot megfigyelésének elrendeléséről (Be.107.§.);
 a védő kizárásáról (Be.45.§.(3) bekezdés);
 titkos adatszerzés engedélyezéséről és megszüntetéséről (Be.203.§. 4. pont);
 a nyomozás ismételt elrendeléséről korábbi nyomozás megszüntetése után
(Be.191.§.(3) bekezdés);
 a tanuk különösen védetté nyilvánításáról (Be.97.§.);
 a nyomozás során hozott különböző határozatok elleni panaszt elutasító határozat
elleni felülbírálati indítványról (Be.195.§.(6) bekezdés).
A vádirat benyújtása előtt az európai elfogatóparancsot kibocsátja;

Ügyészi indítványra kihallgatja a különösen védett tanút és életveszélyes
állapotban
lévő tanút (Be.207.§.(3) bekezdés), valamint kihallgatja a különösen védett tanút;

bírósági határozattal történő ismételt kihallgatásának elrendelése esetén a
különösen
védett tanút, továbbá 14. életévét be nem töltött tanút (Be.207.§.(4) bekezdés);

dönt bizonyítás felvételéről speciális esetekben (ha megalapozottan feltehető,
hogy
a bizonyítási eszköz a bírósági eljárásban már nem állna rendelkezésre vagy addigra
jelentős mértékben megváltozna stb.) (Be.207.§.(5) bekezdés);









Élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények;
Az emberi szabadság elleni bűncselekmények;
Költségvetést károsító bűncselekmények;
A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények;
Fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények;
Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények;
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Közbizalom elleni bűncselekmények;
Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények;
Köznyugalom elleni bűncselekmények;
Vagyon elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmények;
Pénz és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények.

Akadályoztatása esetén a bíróság másik büntető bírája jár el.

Tárgyalóterem:

hétfőtől - csütörtökig „A” épület fsz. 15.
péntek
„A” épület fsz. 24.

Jegyzőkönyvvezető: Steiner Alexandra járásbírósági ügyintéző
Leíró: Steiner Alexandra írnok
Akadályoztatása esetén elsődlegesen az ügyeletes bíró tisztviselője, vagy írnoka, annak
leterheltsége, vagy akadályoztatása esetén a bíróság más tisztviselője, írnoka, vagy
fogalmazója.
*****

Nyomozási bírói hatáskörbe tartozó ügyekben a járásbíróság összes bírája kijelölést
nyert.
A nyomozási bíró távolléte esetén nyomozási bíróként az adott héten munkanapokon
is a hétvégén készenlétet ellátó bíró jár el.
A Zalaegerszegi Járásbíróság készenléti szolgálatának működését a bíróság 2017.
évre szóló készenléti terve tartalmazza.
A helyettesítő bíró akadályoztatása esetén a bíróság másik bírája jár el.
Az ügyérkezés és létszámváltozás (tartós távollét, felrendelések stb.) függvényében a
bírák ügybeosztástól eltérő ügyeket is kötelesek ellátni, illetve az automatikus
szignálástól el lehet térni.
*****

b./ Titkári ügybeosztás:
27. titkári tanács: dr. Szabó Adrienn
28. titkári tanács: Ujjné dr. Bánáti Nikoletta
30. titkári tanács: dr. Kámán Nóra Martina
31. titkári tanács: dr. Göncz Iván
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32. titkári tanács: dr. Dobos Ferenc
33. titkári tanács: dr. Pápai Ferenc
41. titkári tanács: dr. Pap Márk
42. titkári tanács: dr. Matécsáné dr. Sergyán Barbara
43. titkári tanács: dr. Ábrahám Petra
Tárgyalóterem:

szerda, péntek „A” épület fsz. 2.
hétfő-csütörtök „A” épület fsz. 24.

A Szpá. és Szká. ügyek kiosztása a büntető ügyszakban ítélkező bírók és
valamennyi titkár között automatikus szignáláson alapul, növekvő tanácsszám
szerint húszasával.
Az Szk. és Szpi. ügyeket dr. Matécsáné dr. Sergyán Barbara és dr. Ábrahám
Petra kirendelt titkár intézi, közöttük az ügyek elosztása növekvő tanácsszám
szerint, egyesével történik.
A gyorsított szabálysértési eljárásokat munkanapokon a járásbíróság titkárai és dr.
Matécsáné dr. Sergyán Barbara kirendelt titkár felváltva végzik kétheti
váltásban, beosztásukat a Zalaegerszegi Járásbíróság negyedéves készenléti
beosztása tartalmazza.
2017. évben a gyorsított szabálysértési ügyeket intéző titkárok negyedéves
beosztása az alábbi:
I. negyedév:

Dr. Göncz Iván
Dr. Pap Márk
Dr. Matécsáné dr. Sergyán Barbara

II. negyedév:

Ujjné dr.Bánáti Nikoletta
Dr. Kámán Nóra Martina

Dr. Matécsáné dr. Sergyán Barbara
III. negyedév:

Dr. Dobos Ferenc
Dr. Pápai Ferenc
Dr. Matécsáné dr. Sergyán Barbara
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IV. negyedév:

Dr. Göncz Iván
Dr. Pap Márk
Dr. Matécsáné dr. Sergyán Barbara

Az adott negyedévre beosztott 2 titkár a gyorsított ügyeknél akadályoztatásuk esetén
egymást helyettesítik.
Mellettük jegyzőkönyvvezetői feladatokat Horváth Bianka és Laczkó Judit írnok
végzi az alábbiak szerint:
Horváth Bianka:
minden páros héten

minden páratlan héten

Laczkó Judit:
minden páros héten

minden páratlan héten

hétfőn és pénteken látja el a jegyzőkönyvvezetői
feladatokat és amennyiben szerdai napon gyorsított
szabálysértési ügyben kell eljárni, ezen ügyekben
jegyzőkönyvez.
szerdai napokon lát el jegyzőkönyvvezetői
feladatokat,
továbbá az adott héten érkezett valamennyi gyorsított
szabálysértési ügyben jegyzőkönyvez (szerdai napok
kivételével)
szerdai napokon lát el jegyzőkönyvvezetői
feladatokat,
továbbá az adott héten érkezett valamennyi gyorsított
szabálysértési ügyben jegyzőkönyvez (szerdai napok
kivételével)
hétfőn és pénteken látja el a jegyzőkönyvvezetői
feladatokat és amennyiben szerdai napon gyorsított
szabálysértési ügyben kell eljárni, ezen ügyekben

jegyzőkönyvez.
A két írnok távolléte esetén egymást köteles helyettesíteni. Akadályoztatásuk esetén a
Zalaegerszegi Járásbíróság jegyzőkönyvvezetői helyettesítenek.
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A titkárok mellett az írnoki feladatok ellátása az alábbi rend szerint történik:
Dr. Göncz Iván, dr. Pap Márk és dr. Matécsáné dr. Sergyán Barbara mellett Gulyás
Jenőné tisztviselő,
Ujjné dr.Bánáti Nikoletta mellett Horváth Bianka írnok,
dr. Dobos Ferenc és dr. Kámán Nóra Martina mellett Horváthné Mikics Anita írnok,
dr. Pápai Ferenc mellett Laczkó Judit dolgozik.
Magánvádas ügyekben személyes meghallgatás.
(Szukics Ferenc ülnök is eljárhat);

Meghallgatási nap:

hétfő

(Tárgyalóterem: „A” épület fsz. 2.)

./.
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2. Polgári ügyszak

a./ A Zalaegerszegi Járásbíróság hatáskörébe tartozó polgári peres ügyeket
tárgyalja:
1. tanács dr. Mazzag Judit bíró
Ügybeosztása:
- Birtokháborítási perek
- Tulajdonjoggal kapcsolatos egyéb perek
- Gondnoksággal kapcsolatos perek
- Gyermek tartása iránti perek
- Végrehajtási perek
- Házassági perek
- Törvényen alapuló egyéb tartási perek
- Házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi perek
- Apaság és származás megállapítása iránti egyéb perek
- Szülői felügyelet megszüntetése stb.
- Kapcsolattartás szabályozása
- A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
- A szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása
Peren kívüli ügyek: A mindenkori szükség szerint.
Tárgyalási nap: hétfő, szerda, (Tárgyalóterem: „A” épület fsz. 14.)
Akadályoztatása esetén

hétfői napon: dr. Tahin Szabolcs bíró

szerdai napon: dr. Tahin Szabolcs bíró jár el.

Leíró: Tóth Jánosné járásbírósági írnok
Akadályoztatása esetén a bíróság más tisztviselője, írnoka.

*****
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8. tanács dr. Tahin Szabolcs bíró
Ügybeosztása:
- Tulajdoni perek
- Birtokháborítási perek
- Szerződésen kívüli kártérítési perek
- Gazdasági perek
- Végrehajtási perek
- A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
- A szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása
- Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos perek
Peren kívüli ügyek:

A mindenkori szükség szerint.
A hozzátartozók közötti erőszak miatti távoltartás a külön
iratban meghatározott hónapokban

Tárgyalási nap: kedd, csütörtök (tárgyalóterem: „A” épület fsz. 14.)
Akadályoztatása esetén keddi napon: dr. Vajda Andrea bíró,
csütörtöki napon: dr. Vajda Andrea bíró jár el.

Leíró: Tornyos Sándor Jánosné járásbírósági írnok
Akadályoztatása esetén a bíróság más tisztviselője, írnoka.

*****

9. tanács dr. Kiglics Attila bíró

Ügybeosztása:





Lakásügyi perek
Szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek
Kártérítési perek
Gazdasági perek
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Peren kívüli ügyek:

A mindenkori szükség szerint.
A hozzátartozók közötti erőszak miatti távoltartás a külön
iratban meghatározott hónapokban

Tárgyalási nap:

kedd, csütörtök

Akadályoztatása esetén

(Tárgyalóterem: „A” épület fsz. 2.)

keddi napon: dr. Mazzag Judit bíró
csütörtöki napon: dr. Mazzag Judit bíró jár el.

Leíró: Ambrusné Kohn Andrea járásbírósági írnok
Akadályoztatása esetén a bíróság más tisztviselője, írnoka.

*****

10. tanács dr. Takács-Kancsal Ágnes bíró kirendelés alapján
Ügybeosztása:
- Házassági perek
- A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
- A szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása
- Szülői felügyelet megszüntetése stb.
- Kapcsolattartás szabályozása
- Lakásügyi perek
- Gazdasági perek
- Gyermek tartása iránti perek
- Öröklési perek
Peren kívüli ügyek:

Hozzátartozók közötti erőszak miatti távoltartás.

Egyéb a mindenkori szükség szerint.
Tárgyalási nap: hétfő, szerda (tárgyalóterem: „A” épület fsz. 4.)
Akadályoztatása esetén

hétfői napon: Takácsné dr. Szabados Katalin bíró,
szerdai napon: Takácsné dr. Szabados Katalin bíró jár el.
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Leíró: Péterné Mózer Anita járásbírósági írnok
Akadályoztatása esetén a bíróság más tisztviselője, írnoka.
*****

11. tanács Takácsné dr. Szabados Katalin bíró
Ügybeosztása:












Házassági perek
Gyermek tartása iránti perek
Törvényen alapuló egyéb tartási perek
Házassági peren kívül érvényesített házassági vagyonjogi igény
Apaság és származás megállapítása iránti egyéb perek
Öröklési perek
Szülői felügyelet megszüntetése stb.
Kapcsolattartás szabályozása
Örökbefogadás felbontása
A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése
A szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása

Peren kívüli ügyek: A mindenkori szükség szerint.
Tárgyalási nap: szerda, péntek
Akadályoztatása esetén

(Tárgyalóterem: „A” épület fsz. 3.)

szerdai napon: dr. Polay József bíró
pénteki napon: dr. Polay József bíró jár el.

Leíró: Tóth Lászlóné járásbírósági tisztviselő
Akadályoztatása esetén a bíróság más tisztviselője, írnoka.

*****

12. tanács dr. Béres Judit bíró
Várhatóan egész évben gyermekgondozási szabadságon lesz.
*****
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19. tanács dr. Vajda Andrea bíró
Ügybeosztása:








Gazdasági perek
Gyermek tartása iránti perek
Gondnoksággal kapcsolatos perek
Szerződéses jogviszonyból származó perek
Tulajdonjoggal kapcsolatos egyéb perek
Birtokháborítási perek
Végrehajtással kapcsolatos perek

Peren kívüli ügyek:

A mindenkori szükség szerint.
A hozzátartozók közötti erőszak miatti távoltartás a külön
iratban meghatározott hónapokban

Tárgyalási nap:

kedd, csütörtök

Akadályoztatása esetén

(Tárgyalóterem: „A” épület fsz. 4.)

keddi napon: dr. Kiglics Attila bíró
csütörtöki napon: dr. Kiglics Attila bíró jár el.

Leíró: Horváthné Lázár Helga járásbírósági írnok
Akadályoztatása esetén a bíróság más tisztviselője, írnoka.
*****

A helyettesítő bíró akadályoztatása esetén a bíróság másik bírája jár el.
A Zalaegerszegi Járásbíróság polgári bírái között az ügyelosztási módszer:
ügyszakonkénti, ügycsoportonkénti, amely az ügy tárgya szerinti szakosodás alapján
történik.

b./ A Zalaegerszegi Járásbíróságon dolgozó bírósági titkárok ügyelosztása peren
kívüli és végrehajtási ügyszakban automatikus szignáláson alapul.
A közvetítői feladatokat is ellátó Ujjné dr. Bánáti Nikoletta titkár negyedévente az
előző negyedévben teljesített közvetítői tevékenység alapján végrehajtási ügyszakban
a kiszignált ügyekből a közvetítői koordinátor által meghatározott kedvezményt kap.
18
Az elmefelügyelettel kapcsolatos ügyeket heti váltásban intézi a járásbíróság
valamennyi titkára. A kirendelt titkárok ebben az ügytípusban nem járnak el.
Dr. Füredi Mátyás a járásbíróságra 1/2 munkaidőre kirendelt titkár a Pk és Vh
ügyekből automatikus szignálás alapján,
dr. Kulcsár-Balázs Alexandra 1/4 munkaidőre kirendelt titkár Pk és Vh ügyekből
automatikus szignálás alapján, a többi titkárhoz képest 1/2 arányban kap ügyeket.
A panasznapi ügyintézés a bíróság fogalmazóinak és Szabó Orsolya bírósági
ügyintézőnek a feladata, akadályoztatásuk esetén bírósági titkárok tartják a
panasznapot.
Szabó Orsolya bírósági ügyintéző önállóan intézi a letétekkel kapcsolatos kérelmeket.
A titkári munka segítése érdekében a Zalaegerszegi Járásbíróság fogalmazói a
titkárok mellett team munkában vesznek részt, beosztásuk a fogalmazói létszám
függvénye.
Szabó Orsolya bírósági ügyintéző peren kívüli és végrehajtási ügyszakban, Varga
Ibolya bírósági ügyintéző végrehajtási ügyszakban dolgoznak a titkárok mellett
(Pk – vh team).
Zalaegerszeg, 2017. október 3.
dr. Czipóth Edit
c. törvényszéki bíró
a járásbíróság elnöke

