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A Bicskei Járásbíróság  
Kollégiumok és Bírói Tanács által véleményezett és egyhangúlag jóváhagyott 

2018. évi ügyelosztása, tárgyalási és ügyfélfogadási rendje. 
 
 
 
A bíróság szervezeti rendje: 
 
Elnök:  Schubertné dr. Szekeres Mónika  
 
Bírák:  dr. Aporfi Márta  
  dr. Demeter Kinga Mária 
 
Titkár: Barcsákné dr. Bolykó Ildikó 
 
Elnöki iroda:  Viczainé Hornyák Éva tisztviselő 
   elnöki irodavezető 
 
Lajstromiroda: Vágvölgyi Andrea tisztviselő 
   kezelőiroda vezető 
 helyettese: Törökné Csernei Erika vh. ügyintéző 
 
Végrehajtás:  Törökné Csernei Erika  
   végrehajtási ügyintéző 
 
Bírák mellé beosztott tisztviselő, írnokok: 
  Litter Lászlóné tisztviselő – büntető ügyszak 
  Gulyás Tímea írnok – polgári ügyszak 
  Lugosi Magdolna írnok – polgári ügyszak 
 Titkár melletti szabálysértési ügyszakba tartozó ügyek leírási, kiadási  
 feladatait Viczainé Hornyák Éva tisztviselő végzi 
 
 
Fizikia dolgozók: 
  Pappné Szabó Szilvia  
  Borsos Erzsébet 
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Az ítélkező tanácsok száma: 
 
Polgári tanács: 
1.P. tanács: dr. Aporfi Márta bíró (P., Pk., Vh. peres ügyek) 
5.P. tanács: dr. Demeter Kinga Mária bíró (P., Pk., Vh. peres ügyek) 
 
Büntető tanács: 
1.B. tanács: dr. Szekeres Mónika bíró, a járásbíróság elnöke (B., Fk., Bpk., Beü., 
         Sze., és Szk. ügyek) 
 
6.Sz.: Barcsákné dr. Bolykó Ildikó titkár (Bpk., Beü., Pk., Vh. nem peres ügyek, 
      Sze., Szk., Szve.)  
 
 
A bírák ügybeosztása: 
 
 
Büntető ügyszak: 
 
1.B.tanács intézi a bírósághoz érkező valamennyi büntető peres ügyet (B., Fk.,), 
büntető peren kívüli ügyek közül az összbüntetésbe foglalást (Beü.) és a 
fiatalkorúakra vonatkozó tárgyalás mellőzéses ügyeket (Bpk.).  
 
A szabálysértési ügyekben eljáró bírósági titkárt bármely okból történt 
akadályoztatása esetén dr. Szekeres Mónika bíró helyettesíti, szabálysértési ügyben 
eljáró kijelölt bíróként.   
 
A szabálysértési ügyeket 6.Sz. bírósági titkár intézi (Sze., Szve., Szk., Szpá.), 
valamint a büntető peren kívüli ügyek közül a magánvádas személyes 
meghallgatásokat, továbbá a tárgyalás mellőzésével elintézendő ügyeket (Bpk., 
Beü.) kivéve az összbüntetésbe foglalást és a fiatalkorúakat érintő nemperes 
ügyeket.  
 
Szükség esetén bármely bíró eljárhat kijelölés alapján a büntetés-végrehajtási 
kártalanítási ügyek intézésében.  
 
 
Polgári ügyszak: 
 
1.P. és 5.P. tanács egymás között megosztva intézi valamennyi polgári peres ügyet, 
bírósági titkár által nem intézhető polgári peren kívüli ügyeket, illetve végrehajtási 
peres ügyeket.  
 
Az ügyek szignálása érkezési sorrendben történik automatikusan akként, hogy         
az 1. számú polgári tanács intézi azon polgári peres ügyeket, amelyben az alperes 
bicskei lakóhellyel rendelkezik,  
 
az 5. számú polgári tanács intézi azon polgári peres ügyeket, amelyben az alperes 
Bicske vonzáskörzetéhez tartozik.  
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Ügyszám, illetve ügyteher feltűnő egyenlőtlensége esetén az iroda hó elején jelez és 
elnöki utasításra kompenzál.  
Amennyiben átszignálás indokolt, azt az ítélkező tanácsok jelzése alapján az elnök 
végzi. A szignálás a bemutatás napján történik.  
 

Szükség esetén bármely bíró eljárhat kijelölés alapján a büntetés-végrehajtási 
kártalanítási ügyek intézésében.  
 
A polgári nemperes ügyeket – a bírósági titkár intézi, kivéve a megelőző távoltartás 
iránti eljárásokat. Ezen peren kívüli (Pk) ügyben az a bíró intézkedik, aki az ügy 
bíróságra érkezésének napján nem tárgyal. 
 
A panasznapokat a bírósági titkár tartja és a bírósági közvetítői eljárások (Pkm) 
lefolytatására is ő jogosult. 
 
Halasztás és az ügyfelek értesítése: 
 
Amennyiben a bíró, bírósági titkár a tárgyalási napján előreláthatóan nem tud 
megjelenni szolgálati helyén, köteles a tárgyalásra kitűzött ügyeket beállítani és 
haladéktalanul új határnapot kitűzni. 
 
Ha a bíró, bírósági titkár a tárgyalási napján előre nem láthatóan nem jelenik meg a 
szolgálati helyén, a járásbíróság elnöke intézkedik a tárgyalás elhalasztásáról és az 
új tárgyalás során kívüli kitűzéséről.  
 
A halasztásról és az új határnap kitűzéséről előre látható távollét esetén az érintett 
tanács, előre nem látható esetben az adott tanács mellett dolgozó igazságügyi 
alkalmazott köteles tájékoztatni az ügyfeleket.  
 
A végrehajtási ügyintéző valamennyi a Vht. szerint hatáskörébe utalt végrehajtási 
ügyben önálló aláírási joggal jár el.  
 
A tárgyalótermek beosztása: 
 
3. számú tárgyalóterem (földszint): 
- hétfő, szerda: dr. Aporfi Márta bíró,  
- kedd, csütörtök: dr. Demeter Kinga Mária bíró 
- péntek: tárgyalási pótnapok,  
 
4. számú tárgyalóterem (földszint): 
- kedd, csütörtök: dr. Szekeres Mónika bíró. 
- szerda: panasznap 
- hétfő, péntek: tárgyalási pótnapok, titkári meghallgatás, szabálysértési tárgyalások. 
 
Tanúszoba: 
 
Titkári meghallgatás, szabálysértési tárgyalás és közvetítői eljárás lefolytatására is 
rendelkezésre áll.  
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Teremőri szolgálatot a hét minden napján Alba Security 2000 Kft. Vagyonvédelemi 
Kft. szerződés alapján látja el.  
 
 
Ügyfélfogadási rend: 
 
Lajstromiroda: 
- hétfő, kedd, péntek: 9-11 óra 
- szerda: 8-12 óra, 13-15 óra 
- csütörtök: 13-15 óra 
 
 
A telefonon történő tájékoztatás, felvilágosításadás is fenti időintervallumban történik.  
 
Panasznap hetente: szerda 8-13 óra. (földszint 4. számú tárgyalóterem) 
 
Elnöki fogadónap minden hónap utolsó szerdáján 8-12 óráig.  
 
A bírák ügyfelet nem fogadnak. 
 
Helyettesítés rendje: 
 
A bíróság elnökét távolléte esetén a sorrendben rangidős bíró helyettesíti.  
A bírák, a titkár és a többi bírósági dolgozó helyettesítése – az előzetes 
tájékoztatások alapján – az elnök rendelkezése alapján történik, figyelemmel az éves 
szabadságolási tervre is.  
 
Jelen ügyrend hatályos: 2018. január 1. napjától.  
 
 
Bicske, 2017. november 09. 
 
 
      Schubertné dr. Szekeres Mónika s.k. 

          a járásbíróság elnöke 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A Bicskei Járásbíróság 2018. évi ügyelosztási rendjét jóváhagyom. 
 
Székesfehérvár, 2017. december 6. 
 
 

Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin s.k. 
         a törvényszék elnöke 


