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A DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
Kollégiumok és Bírói Tanács által véleményezett és egyhangúlag jóváhagyott

2017. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

BÜNTETİ ÜGYSZAK

Az ítélkezı tanácsok számának meghatározása a büntetı ügyszakban a következı:

1.B. Tanács dr. Deák Etelka bíró (tartósan távol)

2.B. Tanács dr. Csárádi László bíró

12.B. Tanács dr. Tóth Orsolya bíró

15.B. Tanács dr. Orosz Krisztina bíró

14.B. Tanács dr. Simon Zoltán bíró (2017. szeptember 30-ig kirendeléssel a 
Sárbogárdi Járásbíróságon)

A szabálysértési ügyek intézése a bírósági titkár feladata:

16. Tanács dr. Árva Szabó Péter bírósági titkár (szabálysértési ügyek +
                                                                  magánvádas meghallgatások)

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 (különösen a tárgyalás mellızéses ügyeket) is figyelembe véve 
– a ténylegesen ítélkezı három büntetı tanács között. 

A különleges eljárásokban az alapügyben eljárt tanács jár el. 



A 2.B. Tanács – dr. Csárádi László - tárgyalja a kábítószerrel kapcsolatos ügyeket. (Btk. 
XVII. Fejezet)

A 15.B. Tanács – dr. Orosz Krisztina – tárgyalja a nemi erkölcs elleni bőncselekményeket. 
(Btk. XIX. Fejezet)

Ezt  meghaladó  szakosodás  a  bíróságon  nincs,  valamennyi  tanács  tárgyal  fiatalkorúak 
büntetı ügyét és közlekedési ügyeket (Btk. XXII. Fejezet), valamint a tárgyalás mellızéses ügyeket 
ugyancsak a büntetıbírók intézik. 

A büntetıbírók  heti  váltásban,  ügyeleti  rendszerben  intézik  a  bíróság  elé  állítást  és  a 
kurrenciális feladatokat azokban az ügyekben, amelyeket korábban más, itt dolgozó bírók tanácsai 
intéztek. 

A szabálysértési  ügyeket,  valamint a magánvádas meghallgatásokat dr.  Árva Szabó Péter 
bírósági titkár látja el. Emellett intézi a titkár által elvégezhetı megkeresések foganatosítását is. 

A bírák és a   bírósági   titkár tárgyalási rendje és tárgyalótermi beosztása  

2.B. Tanács – dr. Csárádi László bíró Kedd és Csütörtök 106. tárgyaló 

12.B. Tanács – dr. Tóth Orsolya bíró Hétfı és Szerda 106. tárgyaló

15. B. Tanács – dr. Orosz Krisztina bíró Kedd és Csütörtök 107. tárgyaló

16. Tanács – dr. Árva Szabó Péter bírósági titkár Hétfı és Szerda 102. tárgyaló

POLGÁRI ÜGYSZAK

Az ítélkezı tanácsok számának meghatározása a   polgári   ügyszakban a következı:  

3.P. Tanács dr. Bucsi Ágnes

4.P. Tanács Gregorichné dr. İsi Márta 

5.P. Tanács dr. Bognár-Hanti Margit Kinga  (tartósan távol)

6.P. Tanács dr. Simicza Mária  (2017.III..31-ig)

7.P. Tanács dr. Folmeg Mónika 

8.P. Tanács dr. Merényi Péter 



B  írósági titkár:  

13. Tanács dr. Petánszkiné dr. Rapi Ildikó (végrehajtási ügyek)

ÜGYELOSZTÁS

A   polgári   ügyek szignálását   a bíróság elnöke végzi.

A végrehajtási ügyek intézését dr. Petánszkiné dr. Rapi Ildikó bírósági titkár látja el. 

A szignálás általános rendje:

A tanácsok  között  az  ügyek  érkezési  sorrendben  kerülnek  kiosztásra,  szakosodás  csak 
részben van.

Családjogi ügyek:
(házassági  perek,  házastársi  közös  vagyon  megosztása  iránti  perek,  gyermektartási, 

rokontartási perek, szülıi felügyeleti jog gyakorlása és kapcsolattartás, élettársi jogviszonyból eredı 
igények)

3.P. Tanács – dr. Bucsi Ágnes 

7.P. Tanács – dr. Folmeg Mónika 

Amennyiben  az  érkezı  ügymennyiség  a  családjogi  ügyekben  indokolja,  a  további  P-s 
tanácsokra is szignálásra kerülnek családjogi tárgyú ügyek.

Származás megállapítása iránti perek:

7.P. Tanács – dr. Folmeg Mónika

Tulajdon, birtokvédelmi perek:

3.P. Tanács – dr. Bucsi Ágnes 

Lakásügyi perek:

6.P. Tanács – dr. Simicza Mária
3.P. Tanács – dr. Bucsi Ágnes (2017. IV. 1-tıl)

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 

7.P. Tanács – dr. Folmeg Mónika 

8.P. Tanács – dr. Merényi Péter 

Társasházi jogviták, parkolási díj iránti igény, közüzemi díj igények: 

8.P. Tanács – dr. Merényi Péter

Gazdasági peres ügyek:

4.P. Tanács – Gregorichné dr. İsi Márta

6.P. Tanács – dr. Simicza Mária 

8.P. Tanács – dr. Merényi Péter 

3.P. Tanács – dr. Folmeg Mónika (2017. IV. 1-tıl)

Gondnoksággal kapcsolatos perek:

6.P. Tanács – dr. Simicza Mária  (2017. III. 31-ig)

7.P. Tanács – dr. Folmeg Mónika 

Végrehajtási perek:

6.P. Tanács – dr. Simicza Mária (2017.III.31-ig)

7.P. Tanács – dr. Folmeg Mónika 

Peren kívüli ügyintézés:

A végrehajtási  kifogásokat  a bírósági  titkár  intézi,  valamint  ugyancsak  ı  intézi  a  bírói 
intézkedést  nem  igénylı  más  végrehajtási  ügyeket,  valamint  a  nemperes  ügyintézés  is  a  titkár 
feladata. (elızetes bizonyítás foganatosítása, bírói letéttel kapcsolatos ügyintézés) 

Egyéb, máshova nem sorolható beadványokat, egyéb panaszokat, peren kívüli ügyintézés 
keretében a 4.P. Tanács – Gregorichné dr. İsi Márta intézi.



A bíró intézkedés igénylı végrehajtási ügyeket,  a peren kívüli ügyszakból  a pszichiátriai 
betegek felülvizsgálatát, valamint a távoltartással kapcsolatos ügyeket heti ügyeleti beosztás szerint 
a  polgári  bírók  intézik.  A  végrehajtási  eljárás  során  a  végrehajtás  további  módjának 
meghatározására vonatkozó kérelmeket az alapügyben eljáró 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. 

A bírák és a titkárok tárgyalási rendje és tárgyalótermi beosztása

101. tárgyaló Hétfı, Szerda dr. Folmeg Mónika
Kedd, Csütörtök dr. Merényi Péter

102. tárgyaló Hétfı, Szerda dr. Árva Szabó Péter
Kedd, Csütörtök dr. Simicza Mária

104. tárgyaló Hétfı, Szerda Gregorichné dr. İsi Márta 
Kedd, Csütörtök dr. Bucsi Ágnes 

105. tárgyaló szükség szerint dr. Petánszkiné dr. Rapi Ildikó 

106. tárgyaló Hétfı, Szerda dr. Tóth Orsolya
Kedd, Csütörtök dr. Csárádi László 

107. tárgyaló Hétfı, Szerda
Kedd, Csütörtök dr. Orosz Krisztina

Pót-tárgyalási nap a bíróságon az alábbi napokra tőzhetı:

Hétfıi napra:
105. és 107. tárgyaló 

Szerdai napra:
105. és 107. tárgyaló 

Pénteki napra:
101., 102., 104., 105., 106., 107. tárgyalókba, az elnöki irodavezetıvel történı egyeztetést 

követıen.



A földszint  5.  tárgyalóban kerül  sor az elfogatóparancs,  illetıleg elızetes  letartóztatással 
kapcsolatos ügyek intézésére, valamint a hetenként – pénteki napon – 8:00-12:00 óráig és 13:00-
15:00 óráig megtartandó panasznapra, illetve szükség esetén a pót-tárgyalási nap ezen tárgyalóba is 
tőzhetı. Ugyancsak ezen tárgyalóban kerül sor a mediáció lefolytatására is.

A gyermekmeghallgató  szoba  használata  –  az  elnöki  irodával  történt  egyeztetés  után  – 
elızetes bejelentéssel történik, amelyrıl nyilvántartást vezetünk.

Dunaújváros, 2016. november 17. 

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

Záradék:

A Dunaújvárosi Járásbíróság 2017. évre vonatkozó ügyelosztási rendjét jóváhagyom.

Székesfehérvár, 2016. december 12.

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


