A Mohácsi Járásbíróság ügyelosztási rendje 2018.01.15-től december 31-ig
(Az ügyelosztási rend a 2018. január 14. napjáig hatályban volt rendelkezéseit az áthúzott
szövegrész, a 2018. január 15. napjától hatályba lépő rendelkezéseket a vastagon, dőlt betűkkel
kiszedett szövegrész tartalmazza)
1. Alapadatok
1.1. A ügyelosztási rendet- a Járásbíróság bírái véleményének ismeretében – a bíróság elnöke
határozza meg legkésőbb a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig.
1.2.A Járásbíróság ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.évi
CLXI.tv( tov. Bszi) 9.§ (1) bekezdése alapján, a figyelemmel a 6/2015 (XI.30 ) OBH utasítás 115§
(1) bekezdésében meghatározott elvekre - a Mohácsi Járásbíróság bíráinak véleménye ismeretében
2017. 2018. évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozom meg.
2. Jogszabályi háttér
2.1. Senki sem vonható el törvényes bírájától. (Bszi. 8.§ (1) )
2.2. A törvény által rendelt bíró az eljárási szabályok szerint a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróságon működő előre megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölt bíró. ( Bszi 8.§
(2) )
2.3.1.A Mohácsi Járásbíróságon három polgári és egy büntető tanács ítélkezik. Két bírósági titkár
önálló aláírási joggal végzi tevékenységét.
2.3.2.A Polgári tanácsok egyesbírókánt, míg a büntető tanács egyesbíróként, illetve törvényben
meghatározott esetekben ülnökök részvételével ítélkezik.
2.3.3. A Polgári ügyszakos bírák első fokú polgári peres ügy, polgári nemperes ügy, bírósági
közvetítői ügy, egyéb ( vegyes) ügy, a büntető ügyszakos bíró első fokú büntető ügy, fiatalkorúak
büntetőügye, bírósági mentesítés iránti ügy, büntető nemperes ügy, egyéb (vegyes) ügy
ügycsoportokban járhatnak el, a bírósági titkárok polgári nemperes ügy és büntető nemperes ügy
ügycsoportokban járnak el.
2.3.4. Eljáró bíró akadályoztatása esetén követendő eljárás
2.3.4.1. átosztás
Elsőfokú bíró helyettesítésére nincs lehetőség, az ügyek kiosztását végző bírósági vezető az ügyet
másik bíróra osztja át. Amennyiben az átosztás miatt a tárgyalás nem tartható meg, a tárgyalásra
idézetteket és értesítetteket, az átosztással kijelölt bíró mellé beosztott jegyzőkönyvvezető, illetve
jegyző haladéktalanul rövid úton értesíti.
2.3.4.2. halasztás
Amennyiben eljáró bíró a tárgyalási határnapon előre nem látható objektív ok miatt akadályozott, a
jegyzőkönyvvezető, illetve a jegyző a tárgyalásra idézetteket és értesítetteket, rövid úton a tárgyalás
akadályáról haladéktalanul értesíti. Ennek eredménytelensége esetén a tárgyalási határnapon
megjelent idézetteket, értesítetteket a tárgyalás elmaradása tényéről és okáról röviden tájékoztatja.
2.3.5.
A Mohácsi Járásbíróságon az ügyelosztásra az Elnök jogosult.
2.3.6. Az ügyelosztás módja
Az ügykiosztás alapja minden ügycsoportban, a beosztott bírák és bírósági titkárok vonatkozásában
az érkezési sorrend. Az ügyek tanácsra kiosztása ügycsoportonként, az éves ügybeosztásnak
megfelelően, a soron következő ügyszám és a tanácsok számozásának sorrendje, az ügy tárgy
szerinti szakosodás alapján történik.

Az elnök 75%-os tanácsként ítélkezik, az ügykiosztás alapja az érkezési sorrend. A 1.P. tanácsra
való ügykiosztás ügycsoportonként, az éves ügybeosztásnak megfelelően, a 2.P., 3.P. és 4.P.
tanácshoz mérten 3:4:4 arányban történik.
A kiosztáskor biztosítani kell, a külső befolyástól való mentességet, így a bíróságon alkalmazott
kiosztási rendtől eltérni csak kivételes esetben lehet.
A kiosztási rend alapját a bírósági ügyszám, az ügy tárgya és az éves ügybeosztás képezi. Az
ügyelosztási rend kialakítása során figyelembe kell venni az ügyek jelentőségét,
munkaigényességét, az ügyérkezés statisztikai adatait, emellett törekedni kell az arányos
munkateher megvalósulására.
Az ügyelosztási rendet haladéktalanul ismertetni kell az érintettekkel, és a bíróságon a felek által is
elérhető helyen ki kell függeszteni.
Az ügyelosztási rend részletszabályait az 5. pont, illetve a az ügyelosztási rend melléklete
tartalmazza.
3.Alapfogalmak
3.1. ügyszak:
Az ügyelosztási rend szempontjából ügyszak a büntető és a civilisztikai ügyszak, mely utóbbi
magába foglalja a polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi ügyszakot is.
3.2. ügycsoport
A 14/2002 (VIII.1.) IM rendelet ( Büsz) 2. § 18.pontja szerint a bírósági ügyek tárgyuk, valamint az
alkalmazandó anyagi és eljárási szabályok azonossága, különbözősége vagy specialitása szerinti
csoportosítása
3.3. ügybeosztás
A 6/2015 (XI.30 ) OBH utasítás 114.§(1) bekezdése értelmében annak meghatározása, hogy a bírák,
bírósági titkárok, bírósági ügyintézők, mely ügycsoportokban járhatnak el.
3.4. ügykiosztás:
A 6/2015 (XI.30.) OBH utasítás 114.§ (1) bekezdés értelmében annak meghatározása, hogy az
ügyek kiosztása a bírák (tanácsok) által az ügybeosztás szerint tárgyalt ügycsoportokon belül
milyen szabályok szem előtt tartásával történik.
3.5.kirendelés
A 2011. évi CLXII tv.(Bjt.) 31.§ (2) bekezdése szerint a bírónak a bíróságok közötti ügyteher
egyenletes elosztásának biztosítása vagy szakmai fejlődésének elősegítése érdekében és szolgálati
helyre történő kirendelése.
4.A bíróságon működő ügyszakok
4. A bíróságon működő ügyszakok
4.1. Büntető ügyszak
4.1.1. Ide tartozik: első fokú büntető ügy, büntető nemperes ügy, fiatalkorúak büntetőügye, bírósági
mentesítés iránti ügy, büntető nemperes ügy, egyéb(vegyes) ügy ügycsoportok
4.2. Civilisztikai ügyszak, ide tartozik: elsőfokú polgári peres ügy, polgári nemperes ügy, bírósági
közvetítői ügy, egyéb (vegyes) ügy
5.Ügyszakok szerinti ügykiosztás
5.1. Az ügykiosztásra jogosult a bíróság elnöke, akadályoztatása esetén kijelölt helyettese.
5.2. A kezdőiratot, és a kezdőiratként kezelendő iratot az esetleges előzményi iratokkal felszerelve a
lajstromba való bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon az irodavezető

bemutatja az ügyelosztásra jogosult vezetőnek.
5.3. Az automatikus ügykiosztás alkalmazott módszere szerint az ügykiosztás, a bíróságra beosztott
bírákra ügyszakonként, ügycsoportonként és az éves ügybeosztásnak megfelelően történik.
Az ügykiosztásra jogosult folyamatosan év közben megvizsgálja, a kiosztásnak a bírák, a bírósági
titkárok, a bírósági ügyintézők közötti munkateher jelentős eltérését eredményező hatását.
5.4.Civilisztikai ügyszakban az 1. számú melléklet szerinti ügybeosztásnak megfelelően peres, és
nemperes ügyeket a tanácsok az érkezésük sorrendjében kapják úgy, hogy a kiosztás az éves
ügybeosztásnak megfelelően ügyminőségenként a 1.P., 2.P., 3.P. és 4.P. tanácsok között 3:4:4
arányban történik, figyelemmel arra, hogy az 1.P. tanács elnöke a járásbíróság elnöke. Büntető
ügyszakban, valamennyi ügycsoportban érkezett peres ügyet az 1.B. tanács tárgyalja, figyelemmel
arra, hogy a Mohácsi Járásbíróságon 1 büntető tanács ítélkezik. Kivétel az 1.B. tanács hatályon
kívül helyett ügyei, melyekben a Pécsi Törvényszék elnöke által a Mohácsi Járásbíróságra kirendelt
bíró, a 3.B. tanács jár el.
A 6.Vh., 6.Pk, és a 9.Pk., 9.Vh. titkári tanácsok a 2. számú melléklet szerinti ügybeosztásnak
megfelelően nemperes ügyeket érkezésükkor emelkedő sorrendben kapják úgy, hogy minden
második ügyet kap egy- egy tanács, míg a büntető perenkívüli ügyeket kizárólag a 2.Bpk. tanács
intézi.
5.5. A kiosztásra jogosult az ügy elintézésére másik tanácsot, bírót, bírósági titkárt, bírósági
ügyintézőt jelölhet ki, ha ezt az ügy tárgya, az ügy perjogi sajátosságai, az egyenletes munkateher
biztosítása, az ítélkezés időszerűsége indokolttá teszi.
5.5.1. Eltérés az ügy tárgyához képest.
5.5.1.1. Az ügy nemzetközi jogi elemet tartalmaz, ebben az esetben az ügyet - egymást követő
sorrendben- az 1.P., 2.P., 3.P. 4.P. tanácsok között kell kiosztani 3:4:4 arányban.
5.5.2. Eltérés az ügy perjogi sajátosságaihoz képest.
5.5.2.1. Soron kívül intézendő; ebben az esetben egymást követő sorrendben az 1.P., 2.P., 3.P. és
4.P. tanácsok között kell kiosztani,
5.5.2.2. bíró kizárása miatt, ebben az esetben; az ügyet arra kell kiosztani aki azt az ügykiosztás
technikája alapján azt az ügyet, mint soron következőt kapta volna,
5.5.2.3. egyesítés, illetve együttes elbírálás ezt indokolj; ebben az esetben az ügyet arra kell
kiosztani, akinél a célszerűségi szempontok jelentkeznek.
5.5.3. Eltérés az egyenletes munkateher biztosítása végett.
5.5.3.1. Az ügyhátralék feldolgozása indokolja; ebben az esetben az ügyet/ ügyeket az ügykiosztás
technikája szerint azok között kell kiosztani, akiket az ügyhátralék feldolgozására kijelöltek,
5.5.3.2. az ügy munkaigényessége, vagy terjedelme miatt legalább három éves gyakorlattal
rendelkező bíró kijelölése indokolt; ebben az esetben az ügyet arra kell kiosztani, aki a
megállapított feltételekkel rendelkező bírák között az ügykiosztás technikája szerint a soron
következő,
5.5.3.3. az ügyek érkezésből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése indokolja; ebben az esetben az
ügyet, vagy ügyeket- függetlenül azok jellegétől -azok között kell kiosztani, akiknél az érkezés
tartósan alacsonyabb értéket mutat.

5.5.4. Eltérés az ítélkezés időszerűségének biztosítása végett,
5.5.4.1. Az ügy az ítélkezési szünet tartama alatt érkezik; ebben az esetben az ügykiosztás

technikája szerint azok között kell kiosztani, akik a szóban forgó időszak alatt ügyeletet teljesítenek,
5.5.4.2. a bíró szolgálati viszonya megszűnt; ebben az esetben az ügykiosztás technikája szerint azt
azok között kell kiosztani, akik annak elintézésére jogosultak,
5.5.4.3. az ügy a bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte alatt érkezik, ebben az esetben az
ügykiosztás technikája szerint azok között kell kiosztani, akik annak elintézésére jogosultak,
5.5.4.4. az ügy előzményében eljárással szoros összefüggés; ebben az esetben az ügykiosztás
technikája szerint soron következő bíró helyett, az előzményi ügyet tárgyaló bírót kell kijelölni,
5.5.5. Eltérés egyéb körülményekhez képest
5.5.5.1. Több szempont együttes fennállása; ebben az esetben az ügykiosztás technikája szerint azt
azok között kell kiosztani, akik annak elintézésére jogosultak
5.5.5.2. Egyéb tervezhető kivételek; ebben az esetben az ügykiosztás technikája szerint azt azok
között kell kiosztani, akik annak elintézésére jogosultak
5.6.Az átosztás rendje
5.6.1. az átosztás esetei
Kivételesen indokolt esetben a kiosztást végző bírósági vezető az ügyet másik bírónak oszthatja át.
Ügyek átosztására csak kivételesen, a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén kerülhet sor.
Erre elsősorban kizárás, elfogultság, a bíró halála, vagy 3 hónapot meghaladó tartós távolléte,
továbbá az aránytalan munkateher megszüntetése miatt az érintett bíró megfelelő tájékoztatása
mellett kerülhet sor.
Az eljárási szabályok alapján ( így egyesítés, más bíróság kijelölése stb.) szintén megengedett a
kiosztás módosítása.
5.6.2.Ilyen esetben az ügy kiszignálása az ügyelosztási rendben meghatározott általános szabályok
szerint történik.
Mohács, 2018. január 15.

dr. Léhner Anita
a Mohácsi Járásbíróság elnöke

