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AZ ENCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG ÜGYELOSZTÁSI RENDJE
2018. január 1. - december 31.

1. Alapadatok

1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban:
Bszi.) 9. § (1) bekezdése szerint az ügyelosztási rendet - a bírói tanács és a kollégiumok
véleményének  ismeretében  -  a  bíróság  elnöke  határozza  meg,  legkésőbb  a  tárgyévet
megelőző  év  december  10.  napjáig.  A  bíróságok  ügyelosztási  rendjének  szabályai
betartásával a bírósági vezetők a Bszi. 8. és 9. §-aiban foglalt törvényi kötelezettségeiket
teljesítik.

1.2. Utalás a figyelembe vett alapelvekre [ Ig.szab. 115.§ (1) bek.]
A járásbíróság ügyelosztási  rendje  a  Bszi.  9.§  (1)  bekezdése  alapján  –  figyelemmel  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 2017. évre vonatkozóan az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

Az ügyelosztási rend olyan eszközrendszer, amelynek alkalmazásával a vezető biztosítja az
egyes  bírói  tanácsok  arányos  munkaterhelését,  azt  hogy  ezáltal  a  jogkereső  polgárok
időszerű  és  szakszerű  bírói  döntés  megszületéséhez  fűződő  alkotmányos  joga  a
törvényszék bíróságainál érvényre jusson.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2015. (XI. 30.) utasítása 2.3. pontja határozza
meg a járásbíróság elnökének feladatait. A 2.3. pont 27. § (1) bekezdésének j./ pontja
alapján  a  bíróság  elnöke  biztosítja  a  munkateher  mérését  és  az  arányos  munkateher
elosztást.

A  járásbíróság  ügyelosztási  rendje  során  az  Országos  Bírósági  Hivatal  elnökének
14.006/2013. szám alatti,  a bírósági  ügyek bírák közötti  kiosztásával  kapcsolatos elveit
figyelembe vettük.

2. A bíróságon működő ügyszakok
A bíróságon büntető ügyszak, valamint civilisztikai ügyszakon belül polgári és gazdasági
ügyszak működik.

2.1. Büntető ügyszak
A  bírák,  a  bírósági  titkár  és  a  bírósági  ügyintéző  a  Be.-ben  és  külön  törvényben
meghatározott,  a  Járásbíróság  hatáskörébe  és  illetékességébe  tartozó  a  bíróságok
egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.) OBH utasítás (Beisz.) 77.§ (1)
bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ügycsoportba sorolt (érkeztetett) büntető és
szabálysértési ügyekben járnak el.
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2.2.Civilisztikai ügyszak 

A civilisztikai ügyszakon belül polgári és gazdasági ügyszak működik.

2.2.1. Polgári ügyszak
A  bírák,  a  bírósági  titkár  és  a  bírósági  ügyintéző  a  Járásbíróság  hatáskörébe  és
illetékességébe tartozó a  bíróságok egységes  iratkezelési  szabályzatáról  szóló  17/2014.
(XII.23.)  OBH  utasítás  (Beisz.)  77.§  (1)  bekezdés  c)  pontjában  meghatározott
ügycsoportba sorolt (érkeztetett) polgári ügyekben járnak el.

2.2.2. Gazdasági ügyszak
A bírák  és  a  titkár  a  Járásbíróság hatáskörébe és  illetékességébe tartozó  a  bíróságok
egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.23.) OBH utasítás (Beisz.) 142.§-
ában meghatározott ügycsoportba sorolt (érkeztetett) gazdasági ügyekben járnak el.

3. Ügyszakok szerinti ügykiosztás

3.1. Az ügykiosztásra jogosultak
Az ügyeket a járásbíróság elnöke osztja ki.  Távolléte, illetve akadályoztatása esetén és
tárgyalás mentes időszakban az elnöki ügyek vitelével megbízott bíró helyettesíti őt.

3.2. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszer meghatározása [Büsz.29-
32.§, Ig.szab.116.§ (1) bek.]
Az ügyelosztás rendje a tanácsok számozásának sorrendjében - az arányos munkateher
megtartása mellett -  történik, az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2015. (XI. 30.)
OBH utasítás 116. § (1) bekezdésének i./ pontja szerint.
A  járásbíróság  elnöke  félévente  ellenőrzi  a  kiosztás  tanácsok,  bírák,  titkárok  közötti
munkateher jelentős eltérését eredményező hatását.

3.2. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak
A  kezdőiratot  és  a  kezdőiratként  kezelendő  iratot  az  esetleges  előzményi  iratokkal
felszerelve  a  lajstromba  történő  bejegyzés  napján,  de  legkésőbb  az  érkezést  követő
munkanapon az irodavezető bemutatja az ügyelosztásra jogosult vezetőnek. (Büsz.30. §)
Az eljáró tanács (bíró) kijelölése után az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodának.

3.3.  Több  ügyelosztási  módszer  együttes  alkalmazásával  kiosztandó  ügyek
kiosztásának szabályai
A bírák és a titkár a Mellékletben meghatározott ügyekben járnak el, az ott meghatározott
ügyszakba tartozó és tárgyú ügyek intézése tartozik a feladatkörükbe. Részükre az érkezés
sorrendjében kerülnek kiosztásra  az ügyek emelkedő tanácsszám sorrendjében.  A havi
statisztikát  alapul  véve  a  szignáló  vezető  figyelemmel  van  az  arányos  munkateher
biztosítására. 

3.4.  Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés esetei, 
meghatározása, amelyek különösen:
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3.4.1.  Eltérés az ügy tárgyához képest

3.4.1.1. közlekedési bűncselekmény miatt vádemelés
3.4.1.2. nemzetközi elemet tartalmazó büntető ügy

3.4.2. Perjogi helyzethez képest

3.4.2.1. soron kívüli ügyek,
3.4.2.2. egyesítés együttes elbírálás végett.
3.4.2.3. a bíró kizárása miatt
3.4.2.4. az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt

3.4.3.  Egyenletes munkateher biztosítása végett

3.4.3.1. az ügyhátrálék feldolgozása miatt,
3.4.3.2. az ügy munkaigényessége, terjedelme miatt,
3.4.3.3. az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében

3.4.4. Egyéb körülmények képest

3.4.4.1. ítélkezési szünet tartama alatt, vagy miatt,
3.4.4.2. a bíró távolléte miatt – figyelemmel az ügy jellegére-,
3.4.4.3. a bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt,
3.4.4.4. a 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 típusai és kiosztásának módszere
A vezető  részére  az  általa  tárgyalt  ügyszakba tartozó,  Mellékletben  felsorolt  ügyek  az
általános ügyelosztási módszerek alapulvételével kerülnek kiosztásra, figyelembe véve a
vezető  6/2015.  (XI.  30.)  OBH  utasítás  102.  §  (7)  bekezdésében  rögzített  tárgyalási
kötelezettségét.

3.6. Az ügykiosztás menete
Az ügyelosztásra jogosult vezető az adott bíró, titkár referádájának figyelembevételével
osztja ki az ügyeket a tanácsszámok emelkedő sorrendjében, figyelemmel az egyenletes
munkateher biztosítására és az automatizmustól való eltérés lehetőségeire.

3.6.1. A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak
A  kezdő  iratot  és  a  kezdő  iratként  kezelendő  iratot  az  esetleges  előzményi  iratokkal
felszerelve  a  lajstromba  történő  bejegyzés  napján,  de  legkésőbb  az  érkezést  követő
munkanapon az irodavezető bemutatja az ügyelosztásra jogosult vezetőnek. (BÜSZ. 30.§)
Az eljáró tanács (bíró) kijelölése után az iratot nyomba vissza kell juttatni az irodának.
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3.6.2. Az irat útja, a közreműködők feladatai
Az irodavezető az eljáró tanács (bíró) kijelölése után az iratot átadókönyvvel hivatalsegéd
közreműködésével  haladéktalanul,  de  legkésőbb  az  irodára  visszaérkezést  követő
munkanap bemutatja a kijelölt bírónak. 

3.7. Az átosztás rendje

3.7.1. Az átosztás esetei
45 napot meghaladó tartós távolléte, illetve akadályoztatás esetén kerülhet sor átosztásra,
továbbá kivételesen a jogszabályban előírt feltételek fennállta esetén.

3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor
Az ügy átosztásakor  az általános  ügyelosztási  szabályok alkalmazásával  az  ügyelosztás
technikája szerint sorrendben következő kapja meg az ügyet, több ügy esetén egyesével a
sorrendiség betartásával.

3.8. Utalás az Ügyelosztási rend  mellékleteire 
A bírák, titkárok, bírósági ügyintéző által intézhető ügyek körét a Melléklet tartalmazza.

Encs, 2017. december 11. napján

dr. Szunyog Tibor
az Encsi Járásbíróság elnöke
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1. Melléklet:

A beosztott büntető ügyszakos bíró által intézett ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 1-től

A büntetőügy ügyszakban ítélkező bírák az alábbi Mellékletében szereplő felsorolás alapján
az alábbi ügytárgyú ügyekben járnak el.

Tanács-
szám

N é v: Intézett ügycsoport

3.B. dr. Szunyog Tibor
járásbírósági bíró, 
a járásbíróság elnöke

- valamennyi, a lenti táblázatban szereplő ügyet intéz

8.B. dr. Czikó Judit
címzetes törvényszéki
bíró

- valamennyi, a lenti táblázatban szereplő ügyet intéz

1978. évi IV. törvény         2012. évi C. törvény 

1.
Az  élet,  testi  épség  és  az  egészség
elleni bűncselekmények 

1.
Az  élet,  testi  épség  és  az  egészség
elleni bűncselekmények

magzatelhajtás magzatelhajtás

testi sértés testi sértés

foglalkozás  körében  elkövetett
veszélyeztetés 

foglalkozás  körében  elkövetett
veszélyeztetés

segítségnyújtás elmulasztása segítségnyújtás elmulasztása 

gondozás elmulasztása gondozási kötelezettség elmulasztása 

2.
A  szabadság  és  az  emberi  méltóság
elleni bűncselekmények

2.
Az  emberi  szabadság  elleni
bűncselekmények; Az emberi méltóság
és  egyes  alapvető  jogok  elleni
bűncselekmények

kényszerítés kényszerítés

lelkiismereti és vallásszabadság megsértése lelkiismereti és vallásszabadság megsértése 
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közösség tagja elleni erőszak közösség tagja elleni erőszak

egyesülési, gyülekezési szabadság, valamint
a választási gyűlésen való részvétel jogának
megsértése

egyesülési, gyülekezési szabadság, valamint
a választási gyűlésen való részvétel jogának
megsértése 

kényszermunka

személyi szabadság megsértése személyi szabadság megsértése

magánlaksértés magánlaksértés 

zaklatás zaklatás

magántitok megsértése magántitok megsértése 

visszaélés személyes adattal személyes adattal visszaélés

visszaélés közérdekű adattal közérdekű adattal visszaélés 

levéltitok megsértése levéltitok megsértése 

magántitok jogosulatlan megismerése

rágalmazás rágalmazás 

becsületsértés becsületsértés

becsület csorbítására alkalmas hamis hang-
vagy képfelvétel készítése

becsület csorbítására alkalmas hamis hang-
vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala 

kiszolgáltatott személy megalázása kiszolgáltatott személy megalázása

kegyeletsértés kegyeletsértés

3.
A közlekedési bűncselekmények 

3.
A közlekedési bűncselekmények

közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 

vasúti,  légi  vagy  vízi  közlekedés
veszélyeztetése 

vasúti,  légi  vagy  vízi  közlekedés
veszélyeztetése 

közúti veszélyeztetés közúti veszélyeztetés 

közúti baleset okozása közúti baleset okozása 

járművezetés ittas vagy bódult állapotban járművezetés ittas állapotban

járművezetés bódult állapotban

járművezetés tiltott átengedése járművezetés tiltott átengedése

cserbenhagyás cserbenhagyás
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4.
A  házasság,  a  család  és  az  ifjúság
elleni bűncselekmények 

4.
A gyermekek érdekét sértő és a család
elleni bűncselekmények

kettős  házasság  vagy  kettős  bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése 

kettős házasság 

gyermekmunka

kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása

családi állás megváltoztatása családi jogállás megsértése

kiskorú elhelyezésének megváltoztatása kiskorú elhelyezésének megváltoztatása 

kiskorú veszélyeztetése kiskorú veszélyeztetése 

tartás elmulasztása tartási kötelezettség elmulasztása

kapcsolati erőszak

5.
A  nemi  erkölcs  elleni
bűncselekmények

5.
A  nemi  élet  szabadsága  és  a  nemi
erkölcs elleni bűncselekmények

erőszakos közösülés szexuális kényszerítés

szexuális erőszak

szexuális visszaélés

szemérem elleni erőszak

megrontás

vérfertőzés vérfertőzés

tiltott pornográf felvétellel visszaélés gyermekpornográfia

üzletszerű kéjelgés elősegítése prostitúció elősegítése

gyermekprostitúció kihasználása 

kitartottság kitartottság

kerítés kerítés 

szeméremsértés szeméremsértés

6.
Az  államigazgatás,  az
igazságszolgáltatás  és  a  közélet
tisztasága elleni bűncselekmények 

6.
A  közigazgatás  rendje  elleni
bűncselekmények
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veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával
kapcsolatos kötelezettség megszegése

tiltott szerencsejáték szervezése

járványügyi szabályszegés

géntechnológiával  módosított
növényfajtákkal  kapcsolatos  kötelezettség
megszegése 

számvevőszéki  ellenőrzéssel  kapcsolatos
kötelezettség megszegése 

egyesülési joggal visszaélés egyesülési joggal visszaélés

jogellenes tartózkodás elősegítése jogellenes tartózkodás elősegítése 

családi kapcsolatok létesítésével visszaélés

harmadik  országbeli  állampolgár  jogellenes
foglalkoztatása 

harmadik  országbeli  állampolgár  jogellenes
foglalkoztatása 

műemlék megrongálása műemlék  vagy  védett  kulturális  javak
megrongálása

kulturális javak megrongálása

visszaélés kulturális javakkal védett kulturális javakkal visszaélés

közbiztonsági  tevékenység  jogellenes
szervezése 

közbiztonsági  tevékenység  jogellenes
szervezése

embercsempészés embercsempészés 

7.
Hivatali bűncselekmények

7.
Hivatali bűncselekmények

bántalmazás hivatalos eljárásban

bántalmazás  közfeladatot  ellátó  személy
eljárásában

kényszervallatás

jogosulatlan  titkos  információgyűjtés  vagy
adatszerzés

jogosulatlan  megbízhatósági  vizsgálat
végzése 

jogellenes fogvatartás 

közfeladati helyzettel visszaélés
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8.
A  hivatalos  személy  elleni
bűncselekmények 

8.
A  hivatalos  személy  elleni
bűncselekmények

hivatalos személy elleni erőszak hivatalos személy elleni erőszak

közfeladatot ellátó személy elleni erőszak közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 

hivatalos személy támogatója elleni erőszak hivatalos  személy  vagy  közfeladatot  ellátó
személy támogatója elleni erőszak 

9.
Az  igazságszolgáltatás  elleni
bűncselekmények 

9.
Az  igazságszolgáltatás  elleni
bűncselekmények

hamis vád hamis vád 

hatóság félrevezetése hatóság félrevezetése 

hamis tanúzás hamis tanúzás 

hamis tanúzásra felhívás hamis tanúzásra felhívás 

tanúvallomás jogosulatlan megtagadása 

hatósági eljárás akadályozása kényszerítés hatósági eljárásban

hatóság eljárásának megzavarása hatósági eljárás megzavarása 

igazságszolgáltatással  összefüggő
titoksértés

igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés

mentő körülmény elhallgatása mentő körülmény elhallgatása 

bűnpártolás bűnpártolás 

fogolyszökés fogolyszökés

ügyvédi visszaélés ügyvédi visszaélés 

zugírászat zugírászat 

zártörés zártörés 

bírósági végrehajtás akadályozása bírósági végrehajtás akadályozása 

10.
A  közélet  tisztasága  elleni
bűncselekmények

10.
A korrupciós bűncselekmények 
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vesztegetés 

vesztegetés elfogadása 

hivatali vesztegetés 

hivatali vesztegetés elfogadása

vesztegetés  bírósági  vagy  hatósági
eljárásban 

vesztegetés  elfogadása  bírósági  vagy
hatósági eljárásban

vesztegetés feljelentésének elmulasztása 

befolyással üzérkedés 

befolyás vásárlása 

11.
A  közbiztonság  elleni
bűncselekmények 

11.
A  közbiztonság  elleni
bűncselekmények 

visszaélés  robbanóanyaggal  vagy
robbantószerrel 

robbanóanyaggal  vagy  robbantószerrel
visszaélés 

visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés 

visszaélés méreggel 

veszélyes  eb  tartásával  kapcsolatos
kötelezettség megszegése 

tiltott állatviadal szervezése 

állatkínzás

tiltott szerencsejáték szervezése 

12.
A  köznyugalom  elleni
bűncselekmények 

12.
A  köznyugalom  elleni
bűncselekmények

törvény  vagy  hatósági  rendelkezés  elleni
izgatás 

hatósági rendelkezés elleni uszítás 

közösség elleni izgatás háborús uszítás 

nemzeti jelkép megsértése közösség elleni uszítás 

nemzeti  szocialista  és  kommunista
rendszerek bűneinek nyilvános tagadása 

nemzeti jelkép megsértése 
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rémhírterjesztés önkényuralmi jelkép használata 

közveszéllyel fenyegetés nemzetiszocialista  vagy  kommunista
rendszerek bűneinek nyilvános tagadása 

garázdaság rémhírterjesztés 

rendbontás közveszéllyel fenyegetés

önbíráskodás garázdaság 

rendbontás 

13.
A közbizalom elleni bűncselekmények 

13.
A közbizalom elleni bűncselekmények

közokirat-hamisítás közokirat-hamisítás 

magánokirat-hamisítás biztonsági okmány hamisítása 

visszaélés okirattal hamis magánokirat felhasználása 

egyedi azonosító jel meghamisítása okirattal visszaélés 

egyedi azonosító jellel visszaélés 

gépjármű  kilométer-számláló  műszer  által
jelezett érték meghamisítása

mező-  és  erdőgazdasági  hasznosítású  föld
jogellenes megszerzése 

sporteredmény tiltott befolyásolása 

14.
A  közegészség  elleni
bűncselekmények 

14.
Az  egészséget  veszélyeztető
bűncselekmények 

visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés 

visszaélés kábítószerrel méreggel visszaélés 

visszaélés kábítószer-prekurzorral kábítószer-kereskedelem 

visszaélés új pszichoaktív anyaggal kábítószer birtoklása 

járványügyi szabályszegés kóros szenvedélykeltés 

kuruzslás kábítószer készítésének elősegítése

kábítószer-prekurzorral visszaélés

új pszichoaktív anyaggal visszaélés 
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teljesítményfokozó szerrel visszaélés 

egészségügyi termék hamisítása 

kuruzslás

15.
A  közegészség  elleni
bűncselekmények

15.
A  környezet  és  a  természet  elleni
bűncselekmények 

környezetkárosítás környezetkárosítás 

természetkárosítás természetkárosítás

hulladékgazdálkodás rendjének megsértése hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 

állatkínzás

orvvadászat

orvhalászat

tiltott állatviadal szervezése

ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés 

16.
Gazdálkodási  kötelességeket  és  a
gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekmények 

16.
A  gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekmények

számvitel rendjének megsértése

17.
Gazdálkodási  kötelességeket  és  a
gazdálkodás  rendjét  sértő
bűncselekmények

17.
A  fogyasztók  érdekeit  és  a  gazdasági
verseny  tisztaságát  sértő
bűncselekmények 

18.
A pénz- és bélyeghamisítás 

18.
A pénz- és bélyegforgalom biztonsága
elleni bűncselekmények

készpénz-helyettesítő  fizetési  eszköz
hamisítása 
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készpénz-helyettesítő  fizetési  eszközzel
visszaélés 

készpénz-helyettesítő  fizetési  eszköz
hamisításának elősegítése

19.
A pénzügyi bűncselekmények 

19.
A  költségvetést  károsító
bűncselekmények

20.
Pénzmosás 

21.
A vagyon elleni bűncselekmények

21.
A vagyon elleni bűncselekmények

lopás lopás 

sikkasztás sikkasztás

csalás csalás 

hűtlen kezelés hűtlen kezelés

hanyag kezelés hanyag kezelés

rongálás rongálás

jogtalan elsajátítás jogtalan elsajátítás

orgazdaság orgazdaság

jármű önkényes elvétele jármű önkényes elvétele

hitelsértés uzsora-bűncselekmény

uzsorabűncselekmény 

rablás 

kifosztás A  vagyon  elleni  erőszakos
bűncselekmények

zsarolás

bitorlás rablás 

szerzői  vagy  szerzői  joghoz  kapcsolódó
jogok megsértése 

kifosztás
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szerzői  vagy  szerzői  joghoz  kapcsolódó
jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés
kijátszása 

zsarolás

jogkezelési adat meghamisítása önbíráskodás

iparjogvédelmi jogok megsértése 

A  szellemi  tulajdonjog  elleni
bűncselekmények

bitorlás 

szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok
megsértése

védelmet  biztosító  műszaki  intézkedés
kijátszása

jogkezelési adat meghamisítása 

iparjogvédelmi jogok megsértése

22.
Tiltott  adatszerzés  és  az  információs
rendszer elleni bűncselekmények
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Polgári ügyszakban a beosztott bíró által intézett ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 1-től

A  civilisztikai  ügyszakban  ítélkező  bírák  az  alábbi  ügyelosztási  csoportokba  sorolt
ügyminőségű ügyekben járnak el: 

Tanács-
szám

N é v: Intézett ügycsoport

1.P. dr. Vig Attila Károly
járásbírósági bíró

- valamennyi, a lenti felsorolásban szereplő ügyet intéz

4.P. dr. Szabó Nikoletta
járásbírósági bíró

- valamennyi, a lenti felsorolásban szereplő ügyet intéz

1. Tulajdoni perek:
 Tulajdonjog  megállapítása:  A  Ptk.-ban  foglalt  szerzésmóddal  történő

tulajdonszerzések az öröklési, az élettársi és a házassági vagyonjogi alapú tulajdoni
igények kivételével.

 Közös tulajdon megszüntetése.
 Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása.
 Szomszédjogi per.
 Szolgalmi joggal kapcsolatos per.
 Egyéb dologi jogi per. 

2. Birtokperek:
 Birtokvédelmi per.
 Használat rendezése.

3. Kártérítési perek:
 Testi  épség,  egészség megsértésével  kapcsolatos  igény:  A  jogcímtől  függetlenül

azok  a  perek  tartoznak  ide,  amikor  bármilyen  jogalapon  (biztosítási  összeg,
kártérítés, stb.) a testi épség egészség megsértése miatt érvényesítenek igényt.

 Orvosi műhiba.
 Vadkár.
 Egyéb (szerződésen kívüli kártérítés).
 Kártalanítás Be. alapján: A Be. 580-584.§.-ai alapján indult eljárások.

4. Öröklési perek:
 Végrendelet érvénytelensége.
 Kötelesrész.
 Hagyatéki hitelezői igény.
 Ági öröklés.
 Tulajdonjog megállapítása öröklésjogi alapon.
 Magyar  Állam elleni  öröklési  perek:  A  végrendelet  érvénytelensége,  kötelesrész,

hagyatéki hitelezői igény, ági öröklés, tulajdonjog megállapítása öröklésjogi alapon,
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öröklési szerződéssel kapcsolatos per és egyéb öröklési per, ha csak a Magyar Állam
szerepel alperesként.

 Öröklési szerződéssel kapcsolatos per.
 Egyéb öröklési per.

5. Kötelmi perek: 
 Szerződés  érvénytelensége,  létezése:  (kivéve  deviza  alapú  kölcsön,  hitel,  lízing

jogviszonyokkal kapcsolatos perek).
 Szerződés hatálytalansága.
 Szavatosság, jótállás, kötbér.
 {Régi Ptk.: szállítási szerződés}.
 Vállalkozási szerződés.
 {Régi Ptk.: Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos igény}.
 Gépjármű-felelősségbiztosítással, vagy CASCO biztosítással kapcsolatos per.
 Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per.
 Utazási szerződésből eredő per.
 Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése.
 Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per.
 Tartási, életjáradéki szerződéssel kapcsolatos per.
 Ajándék visszakövetelése.
 Jogalap nélküli gazdagodás.
 {Régi Ptk.: közüzemi díj} Új Ptk.: közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény.
 Parkolási pótdíj.
 Szabálytalan vételezés.
 BAR listával kapcsolatos per.
 Jognyilatkozat pótlása. 
 Egyéb vegyes kötelem.
 Gazdálkodó szervezet tagjának, tulajdonosnak mögöttes felelőssége.

6. Lakásügyi perek: 
 Lakásügyi per: (lakástörvényen alapuló igények).
 Társasházi alapító okirat létrehozása, módosítása.
 Társasházi közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása.
 Közös költség megfizetése.

7. Végrehajtási perek:
 Végrehajtás megszüntetése és korlátozása: A Pp. 366.§.-a szerinti perek.
 Igényper: A Pp. 371-383.§.-a szerinti perek.
 Egyéb  végrehajtási  per:  A  Pp.  XXV.  Fejezete  szerinti  perek  a  végrehajtás

megszüntetési és korlátozási perek és az igényperek kivételével.

8. Családjogi perek:
 Házasság felbontása  közös  megegyezés  nélkül:  A  {Csjt.  18.§.(1).bek.-e}  új  Ptk.

4:21.§.(1).bek.-e szerinti perek.
 Bejegyzett  élettársi  kapcsolat  felbontása:  A  bejegyzett  élettársi  kapcsolatról,  az

ezzel  összefüggő,  valamint  az  élettársi  viszony  igazolásának  megkönnyítéséhez
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szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény 4.§.(1).bek.
b./ pontja szerinti perek.

 Házasság felbontása közös megegyezéssel: A {Csjt. 18.§.(2).bek.-e} új Ptk.: 4:21.§.
(2).bek.-e szerinti perek.

 Egyéb házassági perek: A Pp. XV. Fejezete szerinti perek tartoznak ide a házassági
bontóperek kivételével.

 Házassági vagyonjogi per: A Pp. 292.§.-a szerinti igények érvényesítése.
 Élettársak vagyonjogi igénye.
 Örökbefogadással kapcsolatos per.
 Gyermekelhelyezés iránti per.
 Gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti per.
 Gyermek kiadása iránti per.
 Gyermektartás {megállapítása} meghatározása.
 Gyermektartás megváltoztatása.
 Törvényen alapuló egyéb tartási per.
 Kapcsolattartás szabályozása, és szülői felügyeleti joggal kapcsolatos per.
 Apaság megállapítása iránti per: A Pp. XVI. Fejezete szerinti perek tartoznak ide a

származás megállapítása iránti egyéb perek kivételével.
 Származás  megállapítása  iránti  egyéb  per:  A  Pp.  XVI.  Fejezete  szerinti  perek

tartoznak ide az apaság megállapítása iránti perek kivételével.

9. Gondnoksággal kapcsolatos perek: 
 Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos perek: A Pp. XVIII. Fejezete szerinti perek.
 Cselekvőképességet  kizáró  gondnokság  alá  helyezésről  szóló,  felülvizsgálati

kötelezettséget nem tartalmazó határozatok felülvizsgálata iránt indított perek. Az
új Ptké. 6.§.(1).bek.-e alapján indított perek.

10. Számadási perek: 
 Számadásra kötelezés iránti per.
 Számadás helyességének megállapítása iránti per.

11. Máshova nem sorolható perek:
 Egyéb nem nevesített megállapítási per.
 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per.
 Egyéb per.

12. Gazdasági peres ügyek: 
 Tulajdonjog  megállapítása:  A  Ptk.-ban  foglalt  szerzésmóddal  történő

tulajdonszerzések az öröklési, az élettársi és a házassági vagyonjogi alapú tulajdoni
igények kivételével.

 Közös tulajdon megszüntetése.
 Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése és kiigazítása.
 Szomszédjogi per.
 Szolgalmi joggal kapcsolatos per.
 Birtokvédelmi per.
 Használat rendezése.
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 Egyéb dologi jogi per.
 Egyéb (szerződésen kívüli) kártérítés.
 Szerződés érvénytelensége,  létezése (kivéve a  deviza  alapú kölcsön,  hitel,  lízing

jogviszonyokkal kapcsolatos perek).
 Szerződés hatálytalansága.
 Szavatosság, jótállás, kötbér.
 {Régi Ptk.: szállítási szerződés}.
 Vállalkozási szerződés.
 {Régi Pk.: Mezőgazdasági termékértékesítési szerződéssel kapcsolatos igény}.
 Gépjármű-felelősségbiztosítással vagy CASCO biztosítással kapcsolatos per.
 Egyéb biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos per.
 Forint alapú kölcsön, hitel, lízingdíj megfizetése.
 Deviza alapú kölcsön, hitel, lízing jogviszonyokkal kapcsolatos per.
 Jogalap nélküli gazdagodás.
 {Régi Ptk.: közüzemi díj} Új Ptk.: közszolgáltatási szerződésen alapuló díjigény.
 Parkolási pótdíj.
 Szabálytalan vételezés.
 Jognyilatkozat pótlása.
 Egyéb vegyes kötelem.
 Végrehajtás megszüntetése és korlátozása: A Pp. 366.§.-a szerinti perek.
 Egyéb  végrehajtási  per:  A  Pp.  XXV.  Fejezete  szerinti  perek  a  végrehajtás

megszüntetési és korlátozási perek és az igényperek kivételével.
 {Gazdálkodó  szervezet}  Gazdasági  társaság  tagjának,  tulajdonosának  mögöttes

felelőssége.
 Egyéb nem nevesített megállapítási per.
 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per.
 Egyéb per.

2. Melléklet:
A bíróságra beosztott titkár, bírósági ügyintéző által intézett ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2018. január 1-től

Tanács-
szám

N é v: Intézett ügycsoport

11. Ignáczné  dr.  Brunclik  Edina
bírósági titkár

- végrehajtási ügyek
- szabálysértési ügyek
- polgári peren kívüli ügyek
- büntető peren kívüli ügyek

Takácsné Csécsi Éva
bírósági ügyintéző

-  az  56/2008.  (III.26.)  Korm.  rendeletben
meghatározott  ügyek  intézése  polgári
ügyszakban
- tanúgondozási feladatok 
-  KEKKH,  HERMON-KÖNYIR  nyilvántartások
vezetése
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- polgári ítélkező tanács mellé beosztva


