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1. Alapadatok  

 

1.1. A Barcsi Járásbíróság Elnökeként a Bíróságok Szervezetéről és 

Igazgatásáról szóló 2011. évi CLXIX. törvény 9.§ (1) bekezdése 

alapján – figyelemmel. 

1.2. A 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás 115.§ (1) bekezdésében 

meghatározott elvekre – a járásbíróság bírái véleményének 

ismeretében 2018. évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozom 

meg az ügyelosztási rendet: 

 

  
 

2. A bíróságon működő ügyszakok:  

 

A Barcsi Járásbíróságon büntető és civilisztikai (polgári) ügyszak 

működik.  

 

2.1  1.B. szám alatt egy büntető ügyeket tárgyaló tanács, míg  

 

2.2 2.P. és 4.P.számok alatt kettő polgári ügyeket tárgyaló tanács ítélkezik  

 

 

 

3.  Ügyszakok szerinti ügykiosztás: 
 

 

3.1  A polgári tanácsot alkotó bírák egymás helyettesei akként, hogy tartós 

akadályoztatásuk esetén a korábban rájuk szignált ügyekben azok 

átszignálása után a másik tanács jár el.  

3.2  A büntető tanácsot alkotó bíró helyettesítésére – az érintett ügyeinek 

átszignálását követően – csak kirendelés útján van mód.  
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3.3.  Polgári ügyben az eljáró bíró eseti-, átmeneti akadályoztatása esetén 

a tárgyalásának elhalasztására a másik, ugyanazon ügyszakban 

beosztott bíró, büntetőügyben pedig ugyanilyen helyzetben a 

büntetőtanács mellé beosztott bírósági ügyintéző jogosult. 

 

3.4. A titkár előreláthatólag 30 napot meghaladó akadályoztatása esetén 

az általa kezelt magánvádas ügyeket a büntető tanács, míg a peren 

kívüli és a végrehajtási ügyeket a polgári tanácsok intézik. Utóbbi 

esetben oly módon elosztva, hogy az ügyszám utolsó számjegyét 

alapul véve a páros számúak a 2-es polgári tanácsra, míg a páratlan 

számúak a 4-es polgári tanácsra kerülnek átosztásra. 

 

Szabálysértési ügyet a Barcsi Járásbíróság nem intéz, a Kaposvári Törvényszék 

2014.El.II.B.3. számú elnöki intézkedése következtében, és pszichiátriai 

felülvizsgálatot sem végez.  

 

A Barcsi Járásbíróságon jelenleg sem bíró, sem titkár nem tartozik kirendelés 

hatálya alá, a Barcsi Járásbíróságra sincs kirendelve más személy.  

 

3.5. A Barcsi Járásbíróságon a peres ügyek – büntető ügyszakban 

valamennyi ügy – szignálási rendje a következő eljárás szerint 

alakul: 

 

A büntető ügyek maradéktalanul az 1-es büntető tanácsra kerülnek 

szignálásra.  

 

Polgári ügyszakban ugyanakkor az adott napon egyidőben, ha több 

kezdőirat érkezik, akkor elsődlegesen ki kell alakítani a 

sorrendiségüket. Ez oly módon történik, hogy az alperes neve 

kezdőbetűjét kell alapul venni a sorrend kialakítása során, 

betűazonosság esetén pedig a név második betűje az irányadó. 

Értelem szerűen ennek azonossága esetén pedig ezt az elvet 

folytatva a következő betű képezi a sorrendiség alapját. A sorrend 

ily módon történő kialakítása után kerül sor a lajstromozásukra, 

majd így nyert ügyszám alapul vételével kerül kiosztásra a két 

polgári tanácsra oly módon, hogy az ügyszám utolsó számjegyét 

alapul véve a páros számúak a 2-es tanácsra, míg a páratlan 

számúak a 4-es tanácsra kerülnek kiosztásra. Kivételt képeznek ez 

alól azok az ügyek, amelyekben az a tanács, amelyre a fenti 

kiosztás okán az ügy jutna perjogi okokból nem járhat el, (pl. 

perújítás) az ilyen ügyek szükségszerűen a másik polgári tanácsra 

kerülnek szignálásra.  
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3.6.  Az egyenként érkező ügyek esetében azokat azonnal lajstromozni 

kell, majd a fenti elv mellett kerül sor a kiosztásukra. Ezen 

ügyelosztási rendtől eltérni eljárási okokból, (kizárás, egyesítés, 

avagy az egyenletes munkateher kialakítása, az ítélkezés 

időszerűségének fenntartása, az ügy tárgya, a soronkívüliség szem 

előtt tartása, stb.) a járásbíróság elnöke jogosult, aki az ügy más 

tanácsra való átszignálása iránt intézkedik.  

 

3.7.  A járásbíróság elnöke minden páros hónap végén – a statisztikai 

adatok ismeretében – áttekinti a bírák és a bírósági titkár 

munkateher helyzetét és ha abban  jelentős eltérést, vagy 

aránytalanságot észlel, a munkatehernek a bíróságot érintő, fontos 

okból történő kiegyenlítése érdekében a szükséges ügymennyiség 

átszignálása iránt intézkedik, az érintett bírák, avagy titkár előzetes 

meghallgatását követően.  

 

Az átszignálásra jogosult járásbíróság elnökét az átszignálás 

indokoltsága időpontjában fennálló akadályoztatása esetén a 4. 

számú polgári tanács bírája, ha ő is akadályoztatva van, akkor  a 2. 

számú polgári tanács bírája helyettesíti.  

 

     3.8.    Emellett jogi munkakörben egy titkár és egy bírósági ügyintéző  

                    dolgozik. A büntető és polgári tanácsok egyaránt valamennyi az  

              eljárási szabályok által a járásbíróság hatáskörébe utalt és a bíróság 

              illetékesége alá tartozó ügyben szakosodás nélkül ítélkeznek. 

 

                    A bírói tanácsokat alkotó bírákra vonatkozó további adatokat az 1.  

                    számú melléklet tartalmazza. 

                     A titkár ugyancsak a perjogi szabályok által a hatáskörébe tartozó  

                     ügyekben jár el. Ennek részletes szabályait a 2.számú melléklet tar- 

                     talmazza. 

                     A Barcsi Járásbíróságon dolgozó egyetlen bírósági ügyintéző a  

                      büntető tanács mellé van beosztva, feladat és tevékenységi körét               

                      a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

B a r c s, 2017. november hó 15.napján. 

 

                                                                                   Dr. Budavári Róbert  

                                                                                        a bíróság elnöke  
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Hatályos:  

2018. január  hó 1.napjától  
 

 

 

1. melléklet hatálya 2018.0101.-2018.12.31. 

Tanács száma Név Intézett ügycsoport 

1.B. dr. Budavári Róbert bíró, 

egyben a bíróság elnöke 

Büntető: a Be. 15.§-a szerint a 

járásbíróság hatáskörébe tartozó 

büntetőügyek 

2.P. dr. Benedek László bíró polgári, civilisztikai (a polgári 

tanácsok egyaránt valamennyi, 

az eljárási szabályok által a 

járásbíróság hatáskörébe utalt 

és a bíróság illetékessége alá 

tartozó ügyben szakosodás 

nélkül ítélkeznek)  

4.P. Gálné dr. Fogl Gyöngyi bíró polgári, civilisztikai (a polgári 

tanácsok egyaránt valamennyi, 

az eljárási szabályok által a 

járásbíróság hatáskörébe utalt 

és a bíróság illetékessége alá 

tartozó ügyben szakosodás 

nélkül ítélkeznek) 

 

 

2. sz. melléklet hatálya 2018.01.01.- 2018.12.31. 

Beosztás Név Intézett ügycsoport 

titkár Dr.Vucskics Petra Ellátja a peren kívüli és a 

végrehajtási ügyeket, valamint 

a Be. alapján bírósági titkár 

által is ellátható feladatokat. 

Ezen kívül ellátja a panasznapi 

teendőket is.  

Bírósági ügyintéző Maleczné Otártics Erika A büntető tanács mellé beosztva 

ellátja mindazokat a 

feladatokat, amelyeket a Be., 

valamint a bírósági ügyintézők 

feladatkörét meghatározó 

jogszabály a jogkörébe utal. 

 


