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BÜNTETİ ÜGYSZAK 
 

 
A büntetı ügyszakban ítélkezı tanácsok számának 
meghatározása:  
 
1.B. Tanács   dr. Deák Etelka – tartósan távol 
2.B. Tanács   dr. Árva Szabó Ferenc 
12.B. Tanács   dr. Tóth Orsolya 
15.B. Tanács Csibané dr. Böcz Andrea kirendeléssel 

2015. május 31-ig 
 
Szabálysértési ügyek intézése a bírósági titkár feladata:  
 
13. Tanács dr. Petánszkiné dr. Rapi Ildikó bírósági 

titkár 
 
 

 
ÜGYELOSZTÁS 

 
 
A büntetı és szabálysértési ügyek szignálását az elnökhelyettes végzi. 
 
A büntetı ügyek szignálása az érkezés sorrendjének megfelelıen 
történik - a soron kívüliséget és az elızményi iratokat is figyelembe 
véve – a ténylegesen ítélkezı két tanács között. 
 
A különleges eljárásokban az alapügyben eljárt tanács jár el.  



 
A Szekszárdi Járásbíróságról 2014. június 1-tıl – 2015. május 31-ig 
kirendelt Csibané dr. Böcz Andreára 2014. júniusban 60 ügy került 
kiszignálásra, 2015 évben újabb ügyeket nem szignálunk rá. 
 
A 2. B. és 12. B. Tanácsok között kerülnek az új ügyek szétosztásra. 
Mindkettı tanács tárgyal magánvádas és közlekedési ügyeket is. A 
nemi erkölcs elleni bőncselekményeket a 2. B. Tanács tárgyalja. Ezt 
meghaladó szakosodás a kevés bírói létszám miatt nem lehetséges.  
 
A szabálysértési ügyeket a dr. Petánszkiné dr. Rapi Ildikó bírósági 
titkár intézte 2014-ben. 2015. januárjától azonban szülési szabadságát 
tölti, helyettesítésének megoldása folyamatban van. A szabálysértési 
ügyeket 2015. évben a helyettesítésre kirendelésre kerülı bírósági 
titkár intézi. 
 
 
 

POLGÁRI ÜGYSZAK 
 
 

Az ítélkezı tanácsok számának meghatározása: 
3.P. Tanács - dr. Bucsi Ágnes bíró  
4.P. Tanács - Gregorichné dr. İsi Márta bíró  
5.P. Tanács - dr. Bognár-Hanti Margit Kinga bíró - tartósan távol 
6.P. Tanács - dr. Simicza Mária bíró  
7.P. Tanács - dr. Folmeg Mónika bíró  
8.P Tanács - dr. Merényi Péter bíró  
9.P. Tanács - dr. Szőcs Péter bíró  
 
Bírósági titkár: 
14. Tanács - dr. Csárádi László bírósági titkár 
 
Ügyelosztás: 
A polgári ügyek szignálását az elnök végzi a fenti tanácsok között.  
A végrehajtási ügyek ügyintézését dr. Csárádi László titkár végzi.  
 
A szignálás általános rendje:  
A tanácsok között az ügyek érkezési sorrendben kerülnek kiosztásra. 
 
Családjogi ügyek: (házassági perek, házastársi közös vagyon 
megosztása iránti perek, gyermektartási, rokontartási perek, szülıi 
felügyeleti jog gyakorlása és kapcsolattartás) 
3.P. – dr. Bucsi Ágnes 
7.P. - dr. Folmeg Mónika  



Amennyiben az érkezı ügymennyiség a családjogi ügyekben indokolja, 
a további P-s tanácsokra is szignálásra kerülnek családjogi tárgyú 
ügyek.  
 
Apasági perek: 
7.P. Tanács – dr. Folmeg Mónika 
 
Tulajdoni, birtokvédelmi perek: 
3.P. Tanács – dr. Bucsi Ágnes 
9.P. Tanács – dr. Szőcs Péter  
 
Lakásügyi perek: 
6.P. Tanács – dr. Simicza Mária  
 
Öröklési perek: 
3.P. Tanács – dr. Bucsi Ágnes  
 
Szerzıdésen kívüli kártérítési ügyek, biztosítási szerzıdésbıl eredı 
jogviták: 
4.P. Tanács – Gregorichné dr. İsi Márta 
 
Szerzıdéses jogviszonyból származó kötelmi perek: 
4.P. Tanács - Gregorichné dr. İsi Márta 
6.P. Tanács – dr. Simicza Mária 
8.P Tanács – dr. Merényi Péter 
9.P. Tanács – dr. Szőcs Péter  
 
Gazdasági peres ügyek:  
4.P. Tanács - Gregorichné dr. İsi Márta 
6.P. Tanács – dr. Simicza Mária 
8.P. Tanács – dr. Merényi Péter  
 
Gondnoksággal kapcsolatos perek: 
6.P. Tanács – dr. Simicza Mária 
7.P. Tanács – dr. Folmeg Mónika 
 
Végrehajtási perek: 
6.P. Tanács – dr. Simicza Mária 
9.P. Tanács – dr. Szőcs Péter  
 
Peren kívüli ügyintézés: 
A végrehajtási kifogásokat dr. Csárádi László bírósági titkár intézi, 
valamint ugyancsak ı intézi a bírói intézkedést igénylı más 
végrehajtási ügyeket, valamint a nemperes ügyintézés is a titkár 



feladata. (elızetes bizonyítás foganatosítása, bírói letéttel kapcsolatos 
ügyintézés)  
Az egyéb, máshova nem sorolható beadványokat (egyéb panaszok) 
peren kívüli ügyintézés keretében a 4.P. Tanács intézi. 
A többi végrehajtási ügyet, az elmebeteg felülvizsgálatot, valamint a 
távoltartással kapcsolatos ügyeket heti ügyeleti beosztás szerint a 
polgári bírók intézik. A végrehajtási eljárás során a végrehajtás további 
módjának meghatározására vonatkozó kérelmet az alapügyben eljárt 
bíró intézi.  
Ha az ügyérkezés és a munkateher arányosítása indokolja, a fenti 
ügyelosztási rendtıl való eltéréssel történik az ügyek kiosztása, 
betegség és egyéb akadályoztatás esetén a bírák ügyszak-beosztásának 
és a tárgyalási elfoglaltságának figyelembevételével helyettesítik 
egymást. A titkár helyettesítésére a másik, jelenleg szabálysértési 
ügyeket intézı titkár alkalmazható. Amennyiben mindkét titkár 
akadályoztatva van, helyettesítésüket a bírák látják el, heti ügyeleti 
rendszerben.  
 
 
Dunaújváros, 2014. november 11.  
 
 
 

Gregorichné dr. İsi Márta s.k. 
  a Dunaújvárosi Járásbíróság Elnöke 

 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A Dunaújvárosi Járásbíróság ügyelosztási rendjét jóváhagyom. 
 
Székesfehérvár, 2015. január 21. 
 
 

Dr. Gerber Tamás s.k. 
          a törvényszék elnöke 


