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A RÁCKEVEI JÁRÁSBÍRÓSÁG
2017. ÉVI július 1. napjától MÓDOSÍTOTT
ÜGYELOSZTÁSI RENDJE
A bíróságon 2017. január hó 1. napjától – a Szigetszentmiklósi
Járásbíróság működésének megkezdése, és így a bíróság szétválása miatt 3 bíró – 2 polgári és 1 büntető – fog ítélkezni.
A járásbíróság ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 9. § /1/ bekezdése alapján –
figyelemmel a 6/2015. (XI:30.) OBH utasítás 115. § /1/ bekezdésében
meghatározott elvekre – a Bírói Tanács és a kollégiumok véleményének
ismeretében a 2017. évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozom meg:

I.
A BÜNTETŐ ÜGYSZAK
ügyelosztási rendje:
Mivel a bíróságon csak egy büntetőbíró marad, így valamennyi érkező új
büntetőügy automatikusan rászignálódik, ily módon ügyelosztás nem
történik.
Az állandó bírón – 1.B. tanács - kívül az alábbi bírák – a
Szigetszentmiklósi
Járásbíróságon
kialakuló
referádájuk
mellett
kirendeléssel befejezik a 2016. december hó 31. napján folyamatban maradt
ügyeiket, azonban rájuk új ügy nem kerül kiszignálásra: 4.B, 7.B, 8.B,
9.B, 10.B.
Az általános ügyelosztás alóli kivételek:
A törvény alapján kizárt bíró (pl. nyomozási bíróként eljárt),
hatályon kívül helyezés, valamint perújítás esetén ha az
elosztás rendje szerint a már eljárt bíró kapná az ügyet, úgy
abban az esetben a Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú
bíróság jelöli ki az eljáró bíróságot.
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A tárgyalás mellőzésével elbírálandó ügyeket a bírósági titkár, valamint
az 1.B. tanács intézi oly módon, hogy közöttük érkezési sorrendben
egyesével, automatikusan kerülnek elosztásra az érkezett ügyek.
A magánvádas ügyekben a személyes meghallgatásokat a bírósági titkár,
valamint az 1.B. tanács intézi oly módon, hogy közöttük érkezési
sorrendben egyesével, automatikusan kerülnek elosztásra az érkezett
ügyek.
A titkár által végzett sikertelen békítés esetén a magánvádas ügyek
automatikusan az 1.B. tanácsra kerülnek szignálásra.
A nyomozási bírói feladatok a Budapest Környéki Törvényszék Elnökének
külön rendelkezése szerint kerülnek ellátásra.
***
A bíró akadályoztatása esetén a bíróság más bírója jár el halaszthatatlan
esetben.

II.
SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYEK
A bíróságon 2017. január hó 1. napjától egy titkári álláshely kerül
rendszeresítésre.
A szabálysértési ügyekben a titkár önállóan jár el, aki egyben ügyeletet
is biztosít gyorsított szabálysértési eljárások lefolytatása érdekében. A
titkárt az 1.B tanács helyettesíti.

III.
POLGÁRI ÜGYSZAK
ügyelosztási rendje

Az állandó bírákon kívül - 11.P és 20.P tanács - az alábbi tanácsok – a
Szigetszentmiklósi
Járásbíróságon
kialakuló
referádájuk
mellett
kirendeléssel befejezik a 2016. december hó 31. napján folyamatban maradt
ügyeiket, azonban rájuk új ügy nem kerül kiszignálásra: 2.P., 5.P., 6.P.,
7.P., 15.P., 16.P., 9.P. tanácsok.
1./
A polgári ügyszakban az alábbi ügycsoportok, ügytípusok tartoznak az
automatikus szignálás körébe, mely ügyeket a 11.P. és a 20.P tanács
felváltva kap:
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a./
házasság felbontása és járulékai a Csjt. 18.§ /2/ bekezdés a./
és b./ pontjára alapítva (ún. közös megegyezéses bontóper);
b./
gondnokság aláhelyezés, gondnokság alá helyezés felülvizsgálata
c./
apasági perek;
d./
a Pp. XXVII. fejezet kisértékű perek szabályai alapján indult,
olyan fizetési meghagyás perré alakulásával indult perek,
amelyek tárgya parkolási díj, pótdíj megfizetése;
e./
a Pp. XXVII. fejezet kisértékű perek szabályai alapján indult,
olyan fizetési meghagyás perré alakulásával indult perek,
amelyek tárgya közszolgáltatási szerződésen alapuló közüzemi
díjak megfizetése;
f./
vegyes kötelmi
ügyek
(ajándék
visszakövetelése, szerződés
érvénytelensége stb.) amelyek nem tartoznak a specializációs
szignálás körébe.
2./
Tanácsonkénti
specializációs
szignálás
körébe
tartozó
ügycsoportok, ügytípusok és az azokat tárgyaló tanácsok:
a./
A Pp. XXV.
ügytípusok

fejezet

Végrehajtási

perek

hatálya

alá

ügyek,

tartozó

Eljáró tanácsok: 11.P., 20.P.
b./
Azok az ügyek, ahol az ügy tárgya, az érvényesített igény
szavatossági, hibás teljesítési igény, valamint a vállalkozási
szerződések
Eljáró tanácsok: 11.P., 20.P.
c./
Szerződésen
kívüli
károkozási
igény
érvényesítése,
biztosításokhoz kapcsolódó megtérítési igény érvényesítése,
biztosítások körében jognyilatkozat pótlása ügytípusokban
Eljáró tanácsok: 11.P., 20.P.
d./
Tulajdonjog és részjogosítványai tárgyú ügyek, birtokvédelmi
ügyek
Eljáró tanácsok: 11.P., 20.P.
e./
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Az örökléssel kapcsolatos öröklési, hagyatéki ügyek, öröklési
szerződéssekkel és tartási szerződésekkel kapcsolatos ügyek
Eljáró tanácsok: 11.P., 20.P.
f./
Kölcsönszerződések,
ügyek

banki

kölcsönszerződésekkel

kapcsolatos

Eljáró tanácsok: 11.P., 20.P.
g./
Egyéb az automatikus szignálás körébe nem tartozó családjogi
ügyek:
Eljáró tanácsok: 11.P., 20.P.
h./
A Pp. XXVII. fejezet kisértékű perek szabályai alapján indult,
olyan fizetési meghagyás perré alakulásával indult perek,
amelyek tárgya társasházi közös költségek megfizetése;
Eljáró tanácsok: 11.P., 20.P.
3./
Az általános ügyelosztás alóli kivételek:
a./
Elfogultsági kifogás elbírálásában az adott ügyszakban a másik
tanács jár el;
b./
A hatályon kívül helyezett ügyek esetén az ügyet minden esetben
az eredetileg tárgyaló bíró kapja vissza. Másodszori hatályon
kívül helyezés esetén az ügycsoporton belül automatikus a másik
tanács jár el. Ha a másodfokú bíróság új tanács kijelölését
rendeli el, a másik tanács kapja az ügyet;
c./
Perújítás esetén az ügyben korábban eljárt tanács nem járhat el.
A továbbiakban a másik tanács jár el;
d./
Újraindult ügyeknél (pl. felfüggesztés) a korábban eljárt tanács
jár el, mely az ügyelosztási rendbe nem számít bele;
e./
Az azonos jogvitából vagy azonos felek között indult új ügy
érkezése esetén az a már folyamatban lévő ügyben eljáró tanácsra
kerül
automatikusan
szignálásra;
ha
azonban
az
ügyek
elintézésére eredetileg nem ugyanaz a tanács lett kijelölve, az
együttes elbírálás a kijelölés módosításával kerül biztosításra;
f./
A bíróság elnöke az ügy intézésére másik tanácsot jelöl ki a
kizárás, a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, tartós
távolléte esetén;
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g./
A bíróság elnöke a szignálási rendtől indokolt esetben eltérhet.
h./
2017. július 1. napjától kezdődően a soron következő 50 új ügy
kizárólag dr. Bata Ágnes bíróra kerül kiosztásra, kivéve a
ráckevei bírák újraindult ügyeit, melyet arra a bíróra kell
kiosztani aki azt korábban intézte. Az 50 ügy kiosztását
követően a Ráckevei Járásbíróság polgári ügyszakban az új ügyek
kiosztása Szigethyné dr. Fekete Andrea (11.P.tanács) dr.
Kasztory
László
bíró
(20.P.tanács)
és
dr.
Bata
Ágnes
(5.P.tanács)bírók közt egyenlő arányban oszlik meg.
4./
A távoltartás elrendelése iránt induló ügyekben mindkét polgári bíró
eljár heti ügyeleti beosztás szerint. Az adott héten érkezett valamennyi
ügyet az adott héten ügyeletes bíró kapja. A bíróság elnöke ettől
indokolt esetben eltérhet.
***
Az ügyeletes bíró akadályoztatása esetén a másik tanács jár el, illetve
egyeztetés szerint a megállapított tanács elnöke. A nyári és téli
ítélkezési szünetben a beosztott ügyeletes bíró valamennyi bírót
helyettesít.

IV.
VÉGREHAJTÁSI ÉS PEREN KÍVÜLI ÜGYEK

1./
A bíróságon a végrehajtási és peren kívüli ügyekben bírósági titkár jár
el.
Az ügyek szignálása
titkárra szignálódik.

automatikusan

történik,

minden

ügy

a

bírósági

Minden bíró jogosult a titkárt helyettesíteni.
A bírósági titkár ügyeiben a felügyeletet a 11.P tanács látja el.
3./
A holtnak nyilvánítással, a külföldi jogsegélyekkel kapcsolatos Pk-s
ügyeket, és a megkereső bíróságok által érkezett megkeresések folytán a
tanúmeghallgatásokat a bírósági titkár látja el.
Ettől a titkár leterheltségének függvényében, eseti jelleggel el lehet
térni.

6
Minden titkár jogosult a másik titkárt helyettesíteni, valamint a büntető
ügyszakban
minden
tanácsvezető
bíró
jogosult
valamennyi
titkárt
helyettesíteni.

R á c k e v e, 2017. június hó 30. napján

Dr. Krizsán Ágnes
a járásbíróság felkért elnöke
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Melléklet:

Tanácsszám

Név

Intézett ügycsoport

1.B.

dr. Krizsán Ágnes

büntető

11.P.

Szigethyné
dr. Fekete Andrea

polgári

20.P.

dr. Kasztory László

polgári

A kirendelt bírák:
Tanácsszám

Név

Intézett ügycsoport

4.B.

dr. Balogh László

büntető

7.B.

dr. Kiss Krisztina

büntető

8.B.

dr. Serfőző Ágnes

büntető

9.B.

dr. Borbély Attila

büntető

10.B.

dr. Mohácsi János

büntető

2.P.

dr. Stringovics Anett

polgári

5.P.

dr. Bata Ágnes

polgári

6.P.

dr. Péter Éva

polgári

7.P.

dr. Dálnoki Gyöngyi

polgári

15.P.

dr. Klement Katalin

polgári

16.P.

dr. Ruckel-Pandazis
Orsolya

polgári

9.P.

dr. Szűrösné
dr. Takács Andrea

polgári

