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1. Alapadatok

1,1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezetó

Az arszágos Bírósági Hivatal elnökének a bíróságok igazgatásáról rerrdelkező szabályzatről
szóló 6/2015. (X].30,) OBH utasítása l!4. § (1) bekezdése értelmében, a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáró} szóió 20l1. évi CLXI. törvény (továbbiakban Bszi,) 9.§ (1)
bekezdése alapján a biróság einöke minden év decernber 10. napjáig a következő tárgyévre
vonatkozóan ügyelosáási rendet lratároz meg.

1.2. Utalás a figye}embe vett alapelvekre

Az ügyelosztási rend kialakítása aBszi. 10. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra, valanrint az
OBH utasitás l15. § (l) bekezdésében írt, a te§esség, az absztraktság, az állandóság és
évenkéntiség, a munkateher kiegyenlítésének, az alkalmazandő szabályok azonosságárrak és
az ügyelosztási technikák variálhatóságának elvére figyeiemmel ttirtént.

2. A bíróságon működö ügyszakok

A Szigefuári Jarásbíróságon három polgari és két büntetö ügyszakos tanács ítélkezik, valamint
két bírósági titkár és egy végrehajtási ügyintéző végez munkát.

2. l . Biintető ügyszak ügycsoporljai
B. elsőfokú büntetőügy
Fk. fiatalkorú büntetőügye
Bpk. büntető nemperes ügy
Bpi. perujításiindítvany
R. bírósági mentesítés iránti ügy
Bs. semnrisségi ügy
Beü. egyéb (vegyes) ügy

2.2. Civilisztikai ügyszakok
P olgari ügyszak ügycsoportj ai

P. elsőfokú polgári peres ügy
Pk. polgári nemperes ügy

Gazdasági ügyszak ü gycsoportj a
G, gazdálkodó szervezetek egy-más közötti peres ügye

3. Ügyszakok szerinti ügyltiosztás

3.L Az ügykiosztásra jogosultak - beleértve ahelyettesítést is

Az ügyek kiosáását a bíróság elnöke, akadályoáatása esetén a törvényszék elnöke
által az OBH utasítás 12, § (3) bekezdése alapjan megbízott, iiletóieg a bíróság elnöke
áttai kij elölt birő végzí.
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3.2, Az általánosan alkalmazott ügykiosztasi nródszer meghatározása

Büntető ügyszak:

A büntető ügyeket az 1.B. és 2,B. tanács között felr.áltva, egyenlő arányban kell
elosztani,

Civilisztika:

A családjogi ügyeket - kivéve a tartással és a házasság közös megegyezésen alapuló
felbontásával kapcsolatos ügyeket - a 3.P, és 12.P, tanács között fe}váltr,a, egyenlő
arányban kell elosztarri,

A szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos ügyek legalább fele részét a B,P.
tanácsra kell kiosztani, a fennmaradó ügyeket a 3.P. és l2.P. tanács között felváitva,
egyenló arányban kell elosztani.

Minden más civilisztikai ügyet a 3.P., 8.P. és 12.P. tanács kozott felváltva, a 8.P.
tanácsra kedvezőbben,0,75 - 1 - 1 arany figyelenrbe vételével kell elcsztani.

Végrehajtási és peren kívüli ügyek:

A végrehajtási ügyek közül a végrehajtási Ugyintéző által elvégezhető ügyekre a
10.Vh, tanácsot, a fennmaradó ügyekre a 4.Vh. tanácsot kell kijelölni.

A végrehajtási ügyek közül soron kívül intézendőket, valamint az ewszeríe 10 darabot
meghaladó számban érkező típus ügyeket a 4.Vh. és a 9.Vh. tanács közöfi egyenlö
arányban kell elosztani.

A polgári nem peres üglek közül a távoltarlással kapcsolatos ügyeket a 2.Pk,, 3.Pk,,
5.Pk., 8,Pk. és a 12.Pk. tanács között kell felváltva, egyenió arányban elosztani.

A polgári nem per€s ügyek közül a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésével
kapcsolatos ügyeket a 4.Pk. és 9.Pk. tanács között egyenlö arányban kell elosztani,
minden más polgari nem peres ügy elintézésére a 9.Pk. tanácsot kell kijelölni.

3.3. A kiosztásra jogosult az ügy intézésére másik tanácsot, bírósági titkfut jelölhet ki, ha afr,
azügy tétrgya,
az ágy perj ogi saj áto sságai,
az egyenletes munkateher biztosítása,
az ítélkezés időszerűsége indokolttá teszi.

3.3. 1. Eltérés az ügy tárgyához képest:
- a nemzetközi jogi elemet tarta|maző ügyeket egyenlő arányban kell az egyes
tanácsok között kiosztani

3.3,2. Eltérés perjogi helyzethez képest
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