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A Si]<lósi Járásbíróság 2016, évi iigye1o..s_ztási rendje
Az ügyek elosztására jogosult bírósági vez,ető és az ügyek kiosztásának rendje.

A Siklósi Járásbíróságon az ügyek kiosztásái a bíróság elnöke, akadályoztatása esetén a
Törvényszék Elnöke áitala kijelölt bíró végzí az alábbiakra tekintettel:

Figyelembe veszi az OBH r.rtasítás 115,§ (1) bekezdésében meghatározot1 teljesség elvét,
absztralctság elvét, állandóság és évenkéntiség elvét, a murr]<ateher kiegyeniítésének elvét és az
iigyelosztási technikák variálhatóságának az elvét. Mindezelae íigyeienunel a §ftlósi
Járásbíróságon az OBH utasítás 116.§ (1) bekezclés f.), g,), k,) és l.) pontiai alapján történik az
iigyel< lciosztása,

Az alábbi ügyelosztási rencltőI kizárólag eljárási törvényben szabályozott esetlren vagy a bíróság
mÜködését érintö fontos okból lehet eltérni, az eltérés okai lehetrrei< különösen: az iigy
soronkívüiisége, kiemelt jelentősége, nagy rnrrrikaigényessége, iiietve tör,vónykezési szürret alatti
mrrnkavégzésse1, készenléttel, tigyelettei érintettsége,

Az iigyelosztási rendtői való eltérés elsősorban kizárási ok bejelentése, eltbgultság, a bíró lralála,
vagy a bíró 30 napot meghaiadó tartós távolléte, továbbá az esetlegesen elöforduló arfurytalan
munkateher rnegszüntetése miatt lehetséges, [ovábbá sor keriilhet rá igazgatási úton a bíróság
rnúiködését órintő fontos okbóI a 14/2002, (VIII,1.) IM rendelet (Büsz,) 32, §_a alapián.



A tárgyaló tanácsok/bírák

A tarrács száma: 7.B,
A tatrács elnökének neve; Dr. Eördöeh Dávid bíró
He{yettes: 4.§. tanács elnöke
Társvaiási nanok: kedd, csütörtök
Társyalóterem: földszint 2,
Az úgyek elosztásara jogosult bírósági
vezetó:

Dr. Simon l{risztina birósági elnök

Ügycsoportok: közvádas, magánvádas ügyek targyalása
valamelnyi perkategóriában,
bün|ető nem pefes tigyek irrtézése,
a Pécsi Törvérryszék elnökének a
2007.E1,1.D.1 1. sámú elnöki iltézkedésében
a bírósági haiarozatok ar:onimizálásával az
eljar,ó biróra - a talrács einökóre - háruló
feladatok ellátása

Kiielölósek: fiatalkoru elkövetők ügyeiben eliaró bíró

A tanács száma: 4.B.
A tanács elnökének neve: Dl. simon krisztina biró
Flelvettes: 2,§. tanács elnölte
]'ársvalási nanok: kedd. csütörtök
Társyalóterem: foldszint 3.

Az ügyek elosztására jogosult bírósági
vezelő:

Dr, Simon Krisztina bír,ósági elnök

Ügyosoportok: közvádas valamint magánvádas büntető ügyek
tárgyalása valamennyi perkategóriábarr,
bibtetö nem peres ügyek intézése,
a Pécsi Törvónyszók elnökének a
2007.§1.1,D. 1 1. számír elnöki inlézkedósóben
a birósági hatarozatok tuionimizálásával az
elja:ó bíróra - a tanács elrrökére * haruló
&ladok eliátása

kiielölések: íiatalkoru elkövetók üsyeiben eliaró bíró



A tanács száma: 1.p.
A tanács elnökének r:eve: Dr, §ovák- Rudolf Andrea bír,ó
Helvettes: 2.P. és 3,P. tanács elnöke
Tarpvalási naook: hétffi. szerda
Társyalóterem: fijldszint 2,
Az ügyek elosztására.jogosult bírósági
vezetö:

Dr. Simon K:isztina birósági elnök

Ürycsoportok: valamennyi pelkategó:iábal polgari pcre§
ügyek tárgyalása,
a xegelóző távolta:lás elrendeléséröl szóló
nsm pele§ eljárás intézése,
a Pécsi ?öwényszék elnökérrek a
2007.E1,I.D,l 1. szárnú einöki intézkedésében
a birósági hatarozatok anonimizálásával az
e§xó bíróra * a tan&cs elnöleére - há:ltó
feladatok ellátása

Kiiolölése1*:

A talács száma: 2.?.
A tanács elnökének neve: Dr. Napv Eva bíró
FIelyettes: l.P, és 3. P, tanács elrröke
Társyalási napok: hétfó" szerda
Tárgvalóterem: földszint l
Az ügyek elosztására jogosr.rlt birósági
vezető:

Dr. §imon Krisztina bírósági elr:ök

Ugycsoportok: valamennyi perkategóriában polgári per€§
ügyek tárgyalása,
a megelőző távoltartás elrendeléséröl szóló
nem peres eljfu,ás intézése,
a Pécsi Törvényszék elnökónek a
2007,§1.I.D. 1 1. szarnú elnöki intézkedésében
a blrósági határozatok anonimizálásával az
eljáró bíróra - tanács elrrókóre - háruló
feladalok ellátása

kiielöiések:



A tarrács számr. 3.p.
A tanács elnökének ::eve; dr. csábl krisáina biró
FIelyeItes: i,P. és 2. P. tanács elnöke
Tárgyalási naook: szerda
Társvalóterem: §ldszint 3.

Az iigyek elosztására jogosult birósági
vezető:

Dr. Simon Kliszlina bírósági elnök

Ugycsoporlok: vaiamennyi perkategóriában % bíror
kiosztással polgári peres §gyek tátgyalása,
a megelózó távoltartás elrendeléséröl szóló
nem peres eljárás intézóse,
a Pécsi Törvónyszék elnökónek a
2007"§:.LD.1 1. számír elnöki intézkedésóben
a birósági lratalozatok anonimizálásával az
eljáró bíróra * tanács elrrökére * lráruió
feladatok ellátása

I(iielölések:

A tanács száma,, 5.Pk., s.Vh., 5.B,, 5,Bpk." 5.§z.
A bírósási títkár neve: Dr. Hoiczknecht Zoltán bír,ósási titkar
§elvettes: a bírósáe bírái
Társvalási nanok: kedd. csütöfiök. r:éntek
Társyalóterem; földszint 1

Az ügyek elosztására jogosult bírósági
vezető:

Dr, §irnon Krisztina bírósági eln§k

Ügycsoportok: polgári és gazdasági nem peres ügyek
intézése,
végrebajtással kapcsolatos ügyek intézése,
tárgyaiás taúáia, végrelrajtási kifbgások
elbílálása,
a hatáskörváltozást követően nrdg
folyarr:atbarr maradt szabálysértési iigyek
ilrtézése,
büntetó nenl peres ijgyek lnlézése

Kijelöiések: A helyi bíróság haláskrirébe ta*ozó, a

§zabálysértésela,ől szóló törvóny által
meghatározott ügyekben ogyesbíró
lratáskörében eliarásra josos*lt bírósási titkár



Kirende[ések; ,
§r. Csábi Krisztlna szigelvári járásbírósági bíró 20l5. szeptember 2?. napjától 2016,
augu§zt§ 3l, napjáig a §iklósiJárásbírósághcz bírói felaclat ellátására, ta:iácsárak száma 3.P.
tanács. Munkaideje napi 4 óra,

Hozzá.lptlozók közötti € rtással kapcsqlatos iigygk intézése:
1,P,, 2.P., 3,P. tanács elrröke

A bírósági veae,tő.által tárgvalt ügyek kqre és a rájuk vonatkozó eloszaásl nród:
Biinteiő peres és nem pere§ ügyek tfugyalása valamennyi pe:,katególiábarr oly móclon, lrogy a

bírósági vezetónek az OBH trtasítás 102. § (7) bekezdóse alapjárr évi J0-60 tárgyalási napot
tárgyal, mely jelen esetben 45-58 %-os kiosztást jelent.

Kérent §lnö! Asszonyt, lrogy az előter.iesztell tigyelosztási rerrcl tervezetét a fent leífiak
szerint lragyja jóvá.

Tájékoztatom, hogy jelen iratot kizárólag elektrcnikus úton külclöm meg.

§iklós, 20 1 6. lebrMr 24,
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