
            

SZÉKESFEHÉRVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG ELNÖKE
            SZÉKESFEHÉRVÁR

2016. El. III. A. 4.

A Székesfehérvári Járásbíróság 
Kollégiumok és Bírói Tanács által véleményezett és egyhangúlag jóváhagyott

2017. január 1. napjától hatályos ügyelosztási terv.

I. Polgári peres ügyszak  

1. pont 

A  Székesfehérvári  Járásbíróság  polgári  peres  ügyszakában 
ítélkezı  bírák  neve,  tanács  száma,  tárgyalási  napja  és 
tárgyalóterme.

A tanács száma szerint emelkedı sorrendben:

1.P. dr. Tóth Andrea 
tárgyal hétfın, szerdán a fszt. 32. számú tárgyalóteremben.

2.P. dr. Gombai Márta
tárgyal csütörtöki napon a fszt. 4.számú tárgyalóteremben.

3.P. dr. Rajky Csaba
tárgyal kedden, csütörtökön a fszt. 31. számú tárgyalóteremben. 

4.P. dr. Töplerné dr. Menner Judit 
tárgyal hétfın, szerdán a fszt. 4. számú tárgyalóteremben.

5.P. dr. Hegyi Tamás 
tárgyal kedden, csütörtökön a fszt. 4. számú tárgyalóteremben.

6.P. dr. Abért János 
tárgyal hétfın, szerdán a fszt. 24. számú tárgyalóteremben. 2015. 
augusztus  18.  napjától  munkaideje  50%-ban  továbbra  is  a 
Székesfehérvári  Törvényszékre  felrendelve  (2016.  augusztus 
18.napjáig. A kirendelés további egy évvel meghosszabbítva.
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7.P. dr. Pálházi Réka 
tárgyal hétfın, szerdán a fszt. 18. számú tárgyalóteremben. 

8.P. dr. Lönhárd István 
tárgyal hétfın, szerdán a fszt. 35. számú tárgyalóteremben.
 
9.P. dr. Szente Zsolt
tárgyal kedden, csütörtökön a fszt. 33. számú tárgyalóteremben. 
2016.  szeptember  01.  napjától  2017.  augusztus  31.  napjáig  a 
Székesfehérvári Törvényszékre felrendelt.

10.P.  Spannerné dr. Csatári Zsuzsanna  
tárgyal kedden, csütörtökön a fszt. 32. számú tárgyalóteremben. 
2017.  március  31.  napjáig  a  Székesfehérvári  Törvényszékre 
felrendelt. 

11.P. dr. Matarics Erzsébet
tárgyal hétfın, szerdán a fszt. 17. számú tárgyalóteremben.

12.P. dr. Gyarmati Csilla 
tárgyal kedden, csütörtökön a fszt. 26. számú tárgyalóteremben.

13.P. dr. Imre Péter 
tárgyal hétfın, szerdán a fszt. 31. számú tárgyalóteremben.
2015.  november  01.  napjától  2017.  október  31.  napjáig  a 
Székesfehérvári Törvényszékre felrendelt

14.P. dr. Kozma Tamás Gáspár 
tárgyal kedden, csütörtökön a fszt. 24. számú tárgyalóteremben.

15.P. dr. Káldiné dr. Kollár Csilla
tárgyal kedden, csütörtökön a fszt. 35. számú tárgyalóteremben. 

16.P. dr. Bíróné dr. Schuller Zsuzsanna
tárgyal kedden, csütörtökön a fszt. 18. számú tárgyalóteremben.

17.P. dr. Gál Csaba 
tárgyal kedden, csütörtökön a fszt. 17. számú tárgyalóteremben.

18.P. dr. Pintér Ágnes 
tárgyal hétfın, szerdán a fszt. 26. számú tárgyalóteremben.

19.P. dr. Szücs Péter 
tárgyal hétfın, szerdán a fszt. 33. számú tárgyalóteremben.
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dr. Kollár Zoltán a Székesfehérvári Törvényszékre tartósan kirendelt, a 
Székesfehérvári Járásbíróságon ítélkezési tevékenységet nem végez. 

dr.  Pintér Ágnes  a Sárbogárdi Járásbíróság bírája a Székesfehérvári 
Járásbíróságon egy éves kirendelés alapján ítélkezik.  (2015. november 
1.  napjától  2016.  október  31.  napjáig,  munkaideje  100  %-ában.)  A 
kirendelés további egy évvel meghosszabbítva.

dr.  Abért János,  munkaideje 50%-ban továbbra is a Székesfehérvári 
Törvényszék  ítélkezik. (2015.  augusztus 18.  napjától  2016.  augusztus 
18. napjáig.) A kirendelés további egy évvel meghosszabbítva.

2. pont

A  Székesfehérvári  Járásbíróságra  érkezı  polgári  peres  ügyek 
kiosztása során alkalmazott ügykategóriák:

1. Házassági  perek   (a  Pp.  XV.  fejezete,  az  egyezı 
akaratnyilvánításon alapuló házasság felbontása iránti  perek 
kivételével).

2. Egyezı akaratnyilvánításon   alapuló házasság felbontása iránti 
perek.( a Csjt. 18.§. (2) bek.)

3. Apaság és származás  megállapítása   iránti  perek (a  Pp.  XVI. 
fejezete).

4. Szülıi felügyelettel   kapcsolatos perek. (a Pp. XVII. fejezete)
5. Gondnoksággal   kapcsolatos perek. (a Pp. XVIII. fejezete)
6. Örökbefogadással   kapcsolatos perek. (a Pp. XVI. fejezete)
7. Házasság  felbontása  iránti  pertıl  függetlenül  indított 

házastársi  és  élettársi  közös  vagyon  megosztása  iránti,  és 
egyéb  vagyoni  igény  érdekében  induló  perek.  (a  Pp.  XV. 
fejezete)

8. Gyermekelhelyezés iránti per.
9. Gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti per.
10. Kapcsolattartási perek.
11. Gyermektartás iránti per.
12. Törvényen alapuló egyéb tartási per.
13. A tulajdonjoggal kapcsolatos perek.
14. Birtokjoggal, birtokvédelemmel, szomszédjoggal kapcsolatos 

perek.
15. Ingatlan (lakás) kiürítésével kapcsolatos perek.
16. Öröklési joggal kapcsolatos perek.
17. A  közszolgáltatók közüzemi  díj és  egyéb  követelései  iránt 

indult  perek  (áram,  gáz,  víz,  telefon,  televízió,  internet 
elıfizetés).

18. Parkolási díj,   illetve pótdíj megfizetése iránti perek.
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19. Szerzıdéses jogviszonyból származó egyéb kötelmi perek.
20. Szerzıdésen kívül okozott kár megtérítése iránti perek.
21. Végrehajtási igényper.
22. Végrehajtással kapcsolatos egyéb perek.
23. Társasházi  közgyőlési  határozat   érvénytelenségének 

megállapítása iránti perek 
24. Közérdekő adat kiadása iránti perek
25. Tartási  és életjáradéki   valamint  ajándékozási szerzıdésen 

alapuló igények érvényesítése iránti perek
26. Egyéb (külön nem nevesített) perek.
27. Adósságrendezési eljárás (ARE)  
28. Választási eljárással kapcsolatos peren kívüli ügy.

3.pont

Polgári tanácsok referádája a Székesfehérvári Járásbíróságon.

Dologi jogi referádában ítélkezik az 1.P.; 7.P.; 11.P.; 14.P.; 15.P.; 17.P. 
tanács.

Kötelmi jogi referádában ítélkezik a 2.P.; 3.P.; 4.P.; 5.P.; 6.P.; 8.P.; 9.P.; 
10.P., 12.P.;  13.P.;  16.P.; 18.P.;  19.P. tanács.  A 6. P. tanács legfeljebb 
50 folyamatos ügyet kezel.

A dologi jogi tanácsok ítélkeznek kizárólagosan a 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
21; 23; 24; 25. számú ügykategóriában.

A  kötelmi jogi  tanácsok  ítélkeznek  kizárólagosan  a  19;  20;  22;  26. 
számú  ügykategóriákban.  A  kötelmi  tanácsok  közül  a  20. 
ügycsoportban a 4; 8; 9; 10; 12; 16; 19. számú, míg 22. ügycsoportban 
a 2; 3; 5; 6; 8; 9; 13; 18;19. számú tanács ítélkezik.

Az 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; számú ügykategóriába tartozó 
peres  és  a  27;  28;  ügykategóriába  tartozó  nem  peres  ügyekben 
valamennyi polgári tanács ítélkezik. 

Eseti  döntés alapján valamennyi ítélkezı tanács intéz végrehajtási  és 
polgári nem peres eljárásokat is. 

4.pont

Az ügyelosztás rendje, elvei.

Az  elsıfokú  polgári  peres  ügyeket  dr.  Gombai  Márta,  a  járásbíróság 
elnöke  osztja  ki  kézi  szignálással  az  ítélkezı  tanácsokra, 
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akadályoztatása  esetén  dr.  Hegyi  Tamás  polgári  csoportvezetı, 
mindkettıjük akadályoztatása esetén a járásbíróság elnöke által esetileg 
kijelölt bíró.

Az egyes ügyek kategóriába sorolását a szignáló végzi,  mely során az 
ügy lényegadó sajátosságát veszi figyelembe.

Az  egyes  ügykategóriákon belül  –  lehetıség szerint  -  érkezésük ideje 
szerint  sorba  rendezett  új  ügyeket,  a  minden  ügykategóriában 
tanácsszámuk  szerint  növekvı  sorba  rendezett  és  ekként  soron 
következı tanácsra kell kiosztani. Ha minden tanács sorra került a sort 
elölrıl kell kezdeni.

Az újrainduló ügyeket az ügyben korábban eljárt tanácsra kell osztani. 
A szakasz alkalmazása tekintetében újrainduló ügy:

-   a Pp. 132. §-a alapján iktatott új ügy
- félbeszakadást követıen iktatott új ügy
- szünetelést követıen iktatott új ügy
- felfüggesztést követıen iktatott új ügy
- igazolási  kérelemnek  helyt  adást  követıen  folytatódó  újként 

iktatott ügy
- ügyek  egyesítésének  megszüntetését  követıen  újként 

lajstromozott elkülönített ügy
- hatályon kívül helyezı és új eljárásra utasító végzés alapján 

újként lajstromozott ügy
- bírósági  meghagyással  szemben  benyújtott  ellentmondás 

alapján újként lajstromozott ügy
- áttevı  végzést  követıen a  törvényszék,  ítélıtábla  vagy  Kúria 

kijelölı végzése alapján – ismételten - újként lajstromozott ügy

Valamely  ítélkezı  tanács  kizárása  (Pp.  13.  §.),  illetve  a  másodfokú 
bíróság Pp. 252. § (4) bekezdésén alapuló rendelkezése esetén az ügyet 
az ügykategóriáján belül a kizárt tanácsot száma alapján soron követı 
tanácsra kell kiosztani.

A  hatályon  kívül  helyezı  és  új  eljárásra  utasító  végzés  alapján 
újrainduló ügyet ugyanezen – fenti - szabályok szerint lehet átosztani az 
érintett  tanács  feloldhatatlan  eltérı  szakmai  álláspontra  alapított 
kérelmére tekintettel, eseti elbírálás alapján. 

A  perújítás  folytán  újként  induló  ügyet  ügykategóriáján  belül  az 
alapügyben  eljárt  tanácsot  tanácsszáma  alapján  sorrendben  követı 
tanácsra kell kiosztani.
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Az  elfogultsági  kifogás  elbírálásában  (Pp.  18.  §  (1)  bekezdése) 
valamennyi tanács részt  vesz tanácsszámuk alapján növekvı sorban, 
sorrendben  haladva.  Az  elfogultsági  kifogást  elbírálásra  annak  kell 
kiosztani,  aki  az  utolsó  elfogultsági  kifogást  elbíráló  tanácsot 
tanácsszáma alapján a sorban követi.

A  pszichiátriai  betegek  kötelezı  intézeti  gyógykezelésének 
felülvizsgálatával összefüggı nem peres ügyek, valamint az ideiglenes 
megelızı és megelızı távoltartás elrendelésével összefüggésben indult 
nem peres ügyek intézése, a jelen ügyelosztási rend mellékletét képezı 
ügyeleti beosztás szerint történik. (I. melléklet).

A  törvénykezési  szünet  alatt  az  ügyeleti  rend  alapján  elıre  kijelölt 
ügyeletes bíró és titkár jár el.

Cél, hogy a dologi jogi referádában ítélkezı tanácsok ( jelenleg: 1, 7, 11, 
14,  15,  17  tanács)  átlagos  ügyterhe a  90  %-a legyen  az  azonos 
ügyszakban  kötelmi  referádában  ítélkezı  többi  tanács  átlagos 
ügyterhének.  Ezen  arány  lényeges  megváltozása  esetén  a  szignáló  a 
következı hónap elsı hetében kompenzálhat az 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12. számú ügycsoportokon belüli ügyek kiosztásakor. 

Az ügyelosztási rendtıl az egyenletes munkateher biztosításához vagy az 
ügyhátralék  feldolgozásához,  szükséges  igazgatási  döntések 
végrehajtása  érdekében,  továbbá  valamely  ítélkezı  tanács  tartós 
távollétére,  az  egyesítendı  ügyek  egyesítésének  elıkészítésére,  és 
határozott  idıre  kinevezett  bíró  szakmai  tapasztalatának  hiányára 
tekintettel el lehet térni.

5. pont.

Az ítélkezı tevékenységet végzı bírósági vezetık.

Dr.  Hegyi  Tamás,  polgári  csoportvezetı  a  referádájához  tartozó 
ügycsoportokban  ítélkezik,  az  ügycsoportokon  belül  az  általános 
ügyelosztási rend szerint történı kiosztás folyamatában úgy kerül sorra, 
hogy ügyeinek száma nem haladhatja meg az 50 db-ot.

Dr.  Gombai  Márta,  a  Székesfehérvári  Járásbíróság  elnöke  a 
referádájához  tartozó  ügycsoportokban  ítélkezik,  az  ügycsoportokon 
belül  az  általános  ügyelosztási  rend  szerint  történı  kiosztás 
folyamatában úgy  kerül  sorra,  mindaddig,   hogy  az  ügyeinek száma 
nem haladhatja meg a 30 db-ot. 
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6. pont

Helyettesítési rend.

A bíróságok igazgatásáról szóló 2015. évi 6. számú OBH utasítás 106  §-
a alapján az ítélkezı tanács 3 hónapot elérı,  míg a gyerek tartásával, 
szülıi  felügyeleti  joggal  kapcsolatos  ügyeket  tárgyaló  tanácsok  és  a 
végrehajtási  ügyeket  intézı  titkárok  tekintetében  már  30  napot 
meghaladó távollét  esetén lehetıleg  valamennyi  ügyét  át  kell  osztani 
akként,  hogy  az  érintett  ügyeket az  ügykategóriákba  be  kell  sorolni, 
majd az adott ügykategórián belül az újként érkezı ügyekhez adni, és az 
új ügyek kiosztására vonatkozó általános szabályok szerint átosztani. Az 
átosztás során a soron kívül intézendı eljárásokat és a korábban indult 
eljárásokat kell elıre venni és elınyben részesíteni, akkor ha a teljes 
referáda az ügyforgalmi adatok alapján egyszerre nem osztható át az 
ítélkezı tanácsokra.

Egyéb  esetben  az  akadályozott  tanács  helyettesítésében  –  mind  a 
tárgyalás, mind a kurrenciális ügyintézés esetén -  valamennyi ítélkezı 
tanács részt vesz a Székesfehérvári Járásbíróság elnöke által készített 
eseti  kijelölés alapján.  Az elnök akadályoztatása esetén a kijelölést  a 
polgári csoportvezetı készíti. 

Az  akadályozott  tanács  pszichiátriai  betegek  kötelezı  intézeti 
gyógykezelésének  felülvizsgálatával  összefüggı  nem  peres  ügyeinek, 
valamint az ideiglenes megelızı és megelızı távoltartás elrendelésével 
összefüggésben  indult  nem  peres  ügyeinek helyettesítés  keretében 
történı intézésében  az eltérı napon tárgyaló valamennyi tanács részt 
vesz a Székesfehérvári Járásbíróság elnöke által készített eseti kijelölés 
alapján.  Az  elnök  akadályoztatása  esetén  a  kijelölést  a  polgári 
csoportvezetı készíti.

II. Polgári peren kívüli ügyszak  

1.pont

Az eljáró tanácsok.

- 21. számú tanács, dr. Szauder Orsolya titkár
- 24. számú tanács, dr. Zaccaria Bea Lea titkár
- 26. számú tanács dr. Komlódi Tibor titkár
- 27. számú tanács dr. Brettschneider Zita titkár
- 33. számú tanács dr. Muskovits András titkár
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A  titkárok  az  elnöki  irodával  történı  egyeztetés  alapján  –  pénteki 
napokon - a szabad tárgyalótermekben tarják a meghallgatásokat.

2.pont

A referáda és az ügyelosztás rendje, elvei.

Az alább felsorolt  polgári  peren kívüli  ügyeket  és  a végrehajtási  nem 
peres  ügyeket  dr.  Hegyi  Tamás  polgári  csoportvezetı  osztja  ki  az 
ügyintézésben  résztvevı  titkárokra.  Akadályoztatása esetén  a 
Székesfehérvári Járásbíróság Elnöke, az Elnök akadályoztatása esetén a 
Székesfehérvári  Járásbíróság  Elnökhelyettese,  az  Elnökhelyettes 
akadályoztatása esetén dr. Matarics Erzsébet bíró jár el.

A Székesfehérvári Járásbíróságon kizárólag titkár által önállóan intézett 
polgári  nem  peres  ügyek  a szignálás  szempontjából  az  alábbi 
ügykategóriákba kerülnek beosztásra:

- bírósági letét,
- holtnak nyilvánítási eljárás,
- halál tényének megállapítása iránti eljárás,
- személyes meghallgatás,
- elızetes bizonyítás,
- külföldi végrehajtás
- egyéb nem peres ügy
- külföldi jogsegély kérelem
- állandó meghatalmazás
- elızetes jognyilatkozat
- deviza panasz 

A Székesfehérvári Járásbíróságon kizárólag titkár által önállóan intézett 
végrehajtási  nem  peres  ügyek  az  alábbi  ügykategóriákba  kerülnek 
beosztásra:

- meghatározott cselekmény végrehajtása,
- zálogjogosulti bekapcsolódás engedélyezése,
- jogutódlás,
- kifogás,
- rendbírság,
- felfüggesztés iránti kérelem, gépjármő használat engedélyezése
- megszüntetés iránti kérelem,
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- ügyintézırıl átosztott ügyek,
- egyéb végrehajtási ügyek
- becsérték kifogás
- végrehajtás elrendelése iránti kérelem

Az egyes ügyek kategóriába sorolását a szignáló végzi,  mely során az 
ügy lényegadó sajátosságát veszi figyelembe.

Az  egyes  ügykategóriákon belül  –  lehetıség szerint  -  érkezésük ideje 
szerint  sorba  rendezett  új  ügyeket,  valamint  a  már  befejezett 
végrehajtási  ügyben  érkezı  elintézésre  váró  új  kérelmeket  minden 
ügykategóriában  tanácsszámuk  szerint  növekvı  sorba  rendezett  és 
ekként soron következı tanácsra kell kiosztani. Ha minden tanács sorra 
került a sort elölrıl kell kezdeni.

A peren kívüli ügyeket intézı titkárok referádája azonos, minden titkár 
részt vesz valamennyi ügykategória intézésében, az ügyek kiosztása kézi 
szignálással történik. 

Egyebekben  a  polgári  peren  kívüli  ügyek  és  végrehajtási  ügyek 
kiosztására a helyettesítésre,  a  kizárásra a polgári  peres ügyszakban 
mindenkor  érvényes  ügyelosztási  rend  szabályai  megfelelıen 
irányadóak,  azzal  hogy  az  eseti  helyettesítési  beosztást  a  polgári 
csoportvezetı készíti.

Büntetı ügyszak

A Székesfehérvári Járásbíróság büntetı peres, valamint nem peres 
ügyszakában  ítélkezı  bírák  neve,  tanács  száma,  referádája, 
tárgyalási napja és tárgyalóterme.

1.B. tanács, tanács elnök dr. Hirt Igor 
A  tanács  kedd és  csütörtöki napokon  havonta  legalább  8 napon 
tárgyalást tart a Dózsa György út 1. fszt. 29. számú tárgyalóban.

2.  B.  tanács,  tanács  elnök  dr.  Gerber  Csilla,    a  járásbíróság   
elnökhelyettese
A tanács szerdai napokon havonta legalább  4 napon tárgyalást tart, a 
Dózsa  György  út  1.  fszt.  16.  és  a  fszt.  8.  számú tárgyalóteremben, 
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szükség  esetén  pótnap  kitőzésére  hétfıi  vagy  pénteki  napokon  sor 
kerül.

A tanács elnöke szükség szerint ellát nyomozási bírói feladatokat, részt 
vesz a szabálysértési ügyintézésében. 

3. B. tanács, tanács elnök dr. Megyeri Mária
A tanács kedd és csütörtöki napokon havonta legalább 8 tárgyalást tart, 
a Dózsa György út 1. fszt. 16. számú tárgyalóteremben.

A tanács elnöke szükség szerint ellát nyomozási bírói feladatokat.

Az 5. B. tanács, tanács elnök dr. Szőcs Zoltán
A tanács hétfı és szerdai napokon havonta legalább 8 tárgyalást tart, a 
Dózsa György út 1. fszt. 5. számú tárgyalóteremben.

A tanács szükség szerint nyomozási bírói feladatokat is ellát.

6.B. tanács, tanács elnök dr. Patyi Adrienn     

A tanács elnöke 2016. május 2. napjától tartósan távol van.

7. B. tanács, tanács elnök Oláhné dr. Szurok Szabina 
A  tanács  keddi és  csütörtöki napokon  havonta  legalább  8  napon 
tárgyalást tart, a Dózsa György út 1. fszt. 6. számú tárgyalóteremben.

8. B. tanács, tanács elnök dr. Mórocz György 
A tanács  elsıdlegesen  nyomozási  bírói  feladatokat  lát  el,  valamint  a 
járásbíróság hatáskörébe tartozó valamennyi bőncselekmény esetében 
tárgyalja  a  bíróság  elé  állításos  ügyeket,  valamint  részt  vesz  a 
szabálysértési ügyintézésében. 

A tanács a nyomozási bírói beosztás szerint látja el  fenti  feladatait  a 
Dózsa György út 1. fszt. 27. számú  tárgyalóteremben.

9. B. tanács, tanács elnök dr. Kántor Veronika
A tanács keddi és csütörtöki napokon havonta legalább 8 napon tart 
tárgyalást, tárgyalóterem a Dózsa György út 1. fszt. 5. tárgyaló.
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11. B. tanács, a tanács elnök dr. Hudák Hedvig
A  tanács  hétfı és  szerdai napokon  havonta  legalább  8  napon  tart 
tárgyalást, tárgyalóterem a Dózsa György út 1. fszt. 30. tárgyaló.

12. B. tanács, tanács elnöke dr. Czikajló Ádám
Tartósan a Székesfehérvári  Törvényszékre,  mint  másodfokú bíróságra 
került kirendelésre, a járásbíróságon nem folytat ítélkezı tevékenységet.

13. B. tanács, tanács elnöke dr. Turi Bálint
A tanács kedd és csütörtöki napokon havonta legalább 6 tárgyalást tart 
a földszint 30. számú tárgyalóteremben.

A tanács nyomozási bírói feladatokat  is ellát, valamint a járásbíróság 
hatáskörébe  tartozó  valamennyi  bőncselekmény  esetében  tárgyalja  a 
bíróság  elé  állításos  ügyeket,  valamint  részt  vesz  a  szabálysértési 
ügyintézésében. 

15.B. tanács, tanács elnök dr. Varga Noémi
A tanács hétfıi  és  szerdai  napokon legalább havi  4 tárgyalást  tart  a 
Dózsa György út 1. földszint 29. számú tárgyalóteremben. 

Az  alábbi  ügykategóriába  tartozó  peres  és  nemperes  eljárásokban 
valamennyi tanács ítélkezik:

I. A Btk. XV. fejezetébıl a járásbíróság hatáskörébe tartozó, az 
élet a testi épség és az egészség elleni bőncselekmények – a 
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés kivételével

II. A  Btk.  XVII.  fejezet,  az  egészséget  veszélyeztetı 
bőncselekmények. 

III. A Btk. XVIII. fejezetébıl a járásbíróság hatáskörébe tartozó, az 
emberi szabadság elleni bőncselekmények. 

IV. A Btk. XX. fejezet, a gyermekek érdekét sértı és a család elleni 
bőncselekmények. 

V. A  Btk.  XXI.  fejezett, a  járásbíróság  hatáskörébe  tartozó,  az 
emberi  méltóság  és  egyes  alapvetı  jogok  elleni 
bőncselekmények. 

VI. Btk.  XXII.  fejezet,  a  közlekedési  bőncselekményekbıl  a 
jármővezetés  ittas  állapotban,  a  jármővezetés  bódult 
állapotban  és  a  jármővezetés  tiltott  átengedése 
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bőncselekményt
VII. A  Btk.  XXIII.  fejezet,  a  környezet  és  a  természet  elleni 

bőncselekmények.
VIII.  A Btk. XXVI. fejezetébıl a járásbíróság hatáskörébe tartozó, az 

igazságszolgáltatás elleni bőncselekmények. 
IX.  A Btk. XXVII. fejezet, a korrupciós bőncselekmények.
X. A Btk. XXVIII. fejezetébıl, a járásbíróság hatáskörébe tartozó 

hivatali bőncselekmények.
XI. A Btk. XXIX. fejezetébıl a járásbíróság hatáskörébe tartozó, a 

hivatalos személyek elleni bőncselekmények. 
XII. A Btk. XXX. fejezetébıl a járásbíróság hatáskörébe tartozó, a 

közbiztonság elleni bőncselekmények. 
XIII. A Btk. XXXII. fejezet, a köznyugalom elleni bőncselekmények. 
XIV. A Btk. XXXIII. fejezet, a közbizalom elleni bőncselekmények. 
XV. A Btk.  XXXIV.  fejezetbıl  a  járásbíróság  hatáskörébe  tartozó 

közigazgatás rendje elleni bőncselekmények.
XVI. A  Btk.  XXXV.  fejezet,  a  vagyon  elleni  erıszakos 

bőncselekmények. 
XVII. A Btk. XXXVI. fejezet, vagyon elleni bőncselekmények. 
XVIII. A  Btk.  XXXVII.  fejezete,  a  szellemi  tulajdonjog  elleni 

bőncselekmények.
XIX. A Btk. XXXVIII. fejezet, a pénz- és bélyegforgalom biztonsága 

elleni bőncselekmények.
XX. A  Btk.  XLIII.  fejezet,  a  tiltott  adatszerzés  és  az  információs 

rendszer elleni bőncselekmények. 

Az alábbi felsorolt ügyekben 
A  Btk.  XXXIX.  fejezetbıl  a  járásbíróság  hatáskörébe  tartozó  a 
költségvetést károsító bőncselekmények,
a Btk. XL.  fejezetbıl a járásbíróság hatáskörébe tartozó pénzmosás
a  Btk. XLI.  fejezetbıl a járásbíróság hatáskörébe tartozó gazdálkodás 
rendjét sértı bőncselekmények
a  Btk.  XLII.  fejezet,  a  fogyasztók  érdekeit  és  a  gazdasági  verseny 
tisztaságát sértı bőncselekmények
kapcsán az ítélkezést az 1., 3., 7., 11. és 15. tanácsok végzik.

A  Btk.  XXII.  fejezet,  a  közlekedési  bőncselekmények  és  a  Btk.  XV. 
fejezetébıl  a  foglalkozás  körében  elkövetett  veszélyeztetéses 
bőncselekmények kapcsán az ítélkezést a 2. és 9. tanácsok végzik.

A Btk. XIX. fejezet,  a nemi élet  szabadsága és a nemi erkölcs elleni 
bőncselekmények  kapcsán az ítélkezést az 1., 5., 11. és 13. tanácsok 
végzik.

Az idegenrendészeti ügyek intézését elsıdlegesen nyomozási bírák 
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végzik,  azonban  szükség  esetén  –  különösen,  ha  az  érkezett  ügyek 
száma ezt indokolja – intézésükben valamennyi tanács részt vesz.

A büntetı nemperes eljárások intézésében – amennyiben az nem 
kapcsolódik  speciális  ügykategóriához   –  valamennyi  büntetı  tanács 
részt vesz.

A büntetı nem peres  ügyek közül a személyes meghallgatások, 
illetve a  megkeresett bíróság eljárása  alapján indult ügyek intézése a 
szabálysértési csoportba beosztott titkárok közremőködésével történik, 
oly módon, hogy az ügyeket  érkezési idejük szerint sorba rendezve a 
soron következı tanácsra kell kiosztani. 

********************************

Az ügyelosztás rendje, elvei:

Büntetı ügyszakban a szignálást a Székesfehérvári Járásbíróság 
elnökhelyettese,  dr.  Gerber  Csilla végzi,  akadályoztatása  esetén  a 
járásbíróság elnöke, illetve az elnökhelyettes által- kijelölt bíró. 

Az ügyek súlyszámozását a szignálásra jogosult végzi.
Az ügyek elosztása az ügyelosztási renden belül ügyszakonként, 

ügycsoportonként,  az  ügy tárgya szerint  kézi  szignálással  történik.  A 
szignálás során külön ügycsoportot képeznek 

• - az 1-5 súlyszámú,
• - a 6 vagy ennél nagyobb súlyszámú ügyek,
• - a hatályon kívül helyezı és új eljárásra utasító végzés alapján 

újraindult és a a perújítás folytán újraindult ügyek,
• -  továbbá  az  elızetes  letartóztatásban  vagy  házi  ırizet  hatálya 

alatt álló terheltek ügyei.

A  szignálás  során  elsıdlegesen  a  tárgyalás  tartása  iránti  kérelem 
alapján  indult  ügyek  és  az  egyesítési  indítványt  tartalmazó  ügyek 
kerülnek kiszignálásra akként, hogy a tárgyalás tartása iránti kérelmek 
kapcsán indult ügyek az alapügyben eljáró tanácsra, míg az egyesítési 
indítvánnyal  érintett  ügyek  az  egyesítéssel  érintett  korábban  indult 
ügyet  tárgyaló  tanácsra  kerülnek  kiszignálásra,  kivéve,  ha  a  késıbb 
érkezett  ügy  speciális ügykategóriájú  és az adott tanács referádájába 
nem tartozik. 
Ezt követıen a speciális ügykategóriájú ügyek kerülnek kiszignálásra, 
figyelemmel  arra,  hogy  súlyszámuk  alapján  milyen  ügycsoportba 
tartoznak. 
Majd a  valamennyi  tanács  referádába  tartozó  ügyek  kerülnek 
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kiszignálásra  érkezési  sorrendben  a  soron  következı  tanácsra,  a 
tanácsok  között  egyenlı  számban  ügycsoportonként  –  figyelemmel  a 
korábban kiosztott speciális tárgyú ügyekre. 
A  hatályon  kívül  helyezı  és  új  eljárásra  utasító  végzés  alapján 
újrainduló ügyek és a perújítás folytán újként induló ügyek a tanácsok 
között  egyenlı  számban  -  figyelemmel  a  speciális  ügykategóriákra  - 
kerülnek  szétosztásra,  mely  ügyek  a  súlyszám  szerinti  szétosztásba 
beleszámítandók. 

A szignálás során – tekintettel arra, hogy dr. Turi Bálint részben 
nyomozási bírói feladatokat is ellát – dr. Turi  Bálint bíróra 25 %-kal 
kevesebb  ügy  kerül  kiszignálásra,  valamint  az  ügyek  kiszignálásánál 
figyelembe  veszi  a  szignáló,  hogy  dr.  Varga  Noémi  bíró  havonta  4 
tárgyalási nap kedvezménnyel rendelkezik.

Az egyenlı ügyszámon alapuló szignálási rend kapcsán nem kerülnek 
figyelembevételre  a  már  korábban  érkezett  ügyek  vonatkozásában 
valamelyik  vádlottra  vagy  cselekményre  történı  elkülönítés  folytán 
indult  ügyek,  illetve  különleges  eljárás  keretében  indult  azon  ügyek 
sem,  amelyeknek  tárgya  olyan  utólagos  döntés,  melyrıl  a  jogerıs 
ügydöntı  határozat  nem  vagy  nem  a  törvénynek  megfelelıen 
rendelkezett.

Az  ügyelosztási  rendtıl  a  munkateher  arányosítása,  az 
idıszerőség megtartása,  illetve tartós akadályoztatás, valamint egy-egy 
ügy tárgyára, az érintett felek számára, vagy más jellemzıre figyelemmel 
kiemelkedı súlyú ügy érkezése esetén térhet el a szignáló. 

Az  ügyelosztás  során  figyelemmel  kell  lenni  a  soronkívüliségre 
vonatkozó  jogszabályi  rendelkezésekre,  valamint  az  igazgatási  vezetés 
által hozott intézkedésekre is.

Valamely ítélkezı tanács kizárása, illetve  elfogultság bekezdésén 
alapuló  rendelkezése  esetén az  ügyet  a  fenti  szignálási  rend alapján 
soron követı tanácsra kell kiosztani.

A szignálásra jogosult  az ügy intézésével  másik tanácsot,  bírót, 
bírósági  titkárt  jelöl  ki  a  kizárás,  a  bíró,  bírósági  titkár  szolgálati 
viszonyának  létrejötte  vagy  megszőnése,  tartós  távolléte  vagy  az  ügy 
jellegére  is  figyelemmel,  az  egyenletes  munkateher  biztosítása  vagy 
ügyhátralék feldolgozása esetén.

A törvénykezési szünet alatt az ügyeleti rend alapján elıre kijelölt 
ügyeletes  bíró  jár  el  büntetı  ügyszakban,  míg  szabálysértési 
ügyszakban elıre kijelölt ügyeletes bírósági titkár.
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Ítélkezı tevékenységet végzı bírósági vezetı:
Dr. Gerber Csilla, a járásbíróság elnökhelyettese a referádájához tartozó 
ügycsoportokban  ítélkezik,  az  ügycsoportokon  belül  az  általános 
ügyelosztási rend szerint történı kiosztás folyamatában úgy kerül sorra, 
hogy ügyeinek száma nem haladhatja meg az 50 -et.

A helyettesítés rendje:

A  helyettesítés  rendjét  a  törvénykezési  szünetben  az  ügyeleti 
beosztás  határozza  meg  mind  a  bírák,  mind  a  bírósági  titkárok 
esetében. Betegség és egyéb akadályoztatás esetén a bírák, titkárok – 
amennyiben  az  aktuális  helyzet  lehetıvé  teszi  -  a  Székesfehérvári 
Járásbíróság  elnökének  vagy  elnökhelyettesének  eseti  rendelkezése 
szerint  járnak  el  a  fentiekben  meghatározott  referádák  és  tárgyalási 
napok  figyelembevételével.  A  két  napot  meghaladó  távollét  esetén  a 
kitőzött ügyek beállításra kerülnek.

Szabálysértési peres és nem peres ügyek

A Székesfehérvári Járásbíróságon egységes szabálysértési csoport 
mőködik,  dr.  Gerber  Csilla irányításával.  Az  ügyszakban  az  alábbi 
tanácsok látják el a szabálysértési peres és nem peres ügyek intézését:

-  24.Sz.  tanács,  dr.  László  Ádám bírósági  titkár,  hétfıi és  szerdai 
napokon havonta legalább 6 napon tart tárgyalást, a Dózsa György út 1. 
fszt. 33 és fszt.6. tárgyalóteremben, 2016. november 1. napjától kedden 
és csütörtökön a Dózsa György út 1. fszt. 28. tárgyalóteremben.
-  26.Sz.  tanács,  dr.  Nagy  Gergely  bírósági  titkár,  hétfı  és  szerdai 
napokon  havonta  legalább  6 napon  tart  tárgyalást,  tárgyalóterem  a 
Dózsa György út 1. fszt. 28. tárgyalóteremben.

- 29.Sz. tanács,  dr.  Horváth Richárd bírósági titkár,  hétfıi és szerdai 
napokon  havonta  legalább  6 napon  tart  tárgyalást,  tárgyalóterem  a 
Dózsa György út 1. fszt. 32. tárgyalóteremben.

 A  bírósági  titkárok  egyaránt  intéznek  elzárással  is  büntethetı 
szabálysértési ügyeket, meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, le 
nem  töltött  közérdekő  munka  elzárásra  történı  átváltoztatásával 
kapcsolatos ügyeket, valamint kifogásokat és perújításokat. 

A szabálysértési  peres ügyek elosztása  az eljáró titkárok között 
egyenlı  mértékben,  az  ügyek  érkezési  ideje  szerint  sorba rendezve  a 
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soron következı tanácsra kell kiosztani. Ugyanígy történik a perújítás 
alapján  indult  szabálysértési  ügyek  és  a  kifogás  alapján  indult 
szabálysértési ügyek kiosztása.

Kivételt képeznek a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, 
valamint  el  nem  végzett  közérdekő  munka  elzárásra  történı 
átváltoztatása iránti ügyek. Ezen ügyek kapcsán  50 ügy kiszignálását 
követıen,  emelkedı tanács  szám szerint  a  soron  következı  tanácsra 
kerülnek kiszignálásra az ügyek. Ezen ügyek intézésében részt vesz dr. 
Mórocz  György  bíró  és  dr.  Gerber  Csilla  bíró  a  titkárokkal  egyenlı 
mértékben.

Szabálysértési ügyszakban a bíróság elé állításos ügyeket a nyomozási 
bírák intézik.

Ettıl indokolt esetben – betegség, szabadság, oktatáson való részvétel, 
tanulmányi  szabadság  -  a  járásbíróság  elnökhelyettesének  egyedi 
utasítása alapján – lehet eltérni.

Székesfehérvár, 2016. november hó 15. napján

Dr. Gombai Márta s.k.
          a járásbíróság elnöke

Záradék:

A  Székesfehérvári  Járásbíróság  2017.  évre  vonatkozó  ügyelosztási 
rendjét jóváhagyom.

Székesfehérvár, 2016. december 12.

     Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin s.k.
         a törvényszék elnöke


