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Az ítélkező tanácsok számának meghatározása a következő:

1. sz. tanács:
2. sz. tanács:
3. sz. tanács
4. sz. tanács:
5. sz. tanács:
6. sz. tanács:
7. sz. tanács:
8. sz. tanács:
9. sz. tanács:
10. sz. tanács:
12. sz. tanács:

dr. Deák Etelka
dr. Árva Szabó Ferenc bíró
dr. Bucsi Ágnes bíró
Gregorichné dr. Ősi Márta bíró
dr. Bognár-Hanti Margit biró
dr. Simicza Mária bíró
dr. Abért János bíró
dr. Merényi Péter bíró
dr. Szűcs Péter bíró
dr. Makkos Norbert bíró (kirendelés alapján)
dr. Tóth Orsolya bíró

A bírósági titkárok számának meghatározása a következő:
13. sz.
14. sz.

dr. Petánszkiné dr. Rapi Ildikó bírósági titkár
dr. Csárádi László bírósági titkár

ÜGYELOSZTÁS
A büntető ügyek szignálását az elnökhelyettes,
A polgári ügyek szignálását az elnök végzi.

A büntető ügyeket az 1, 2,8, és 12. számu tanácsok tárgyalják,
A polgári ügyeket a 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, és 10, sz. tanácsok tárgyalják.
A 8. sz. tanács fél-fél bíróként tárgyal polgári és büntető ügyeket.
A 10. sz. tanács a Dunaújvárosi Járásbíróságon fél bíróként ítélkezik.
A tartósan távollévő 1, 3, 7. sz. bírói tanácsra ügy nem kerül
kiosztásra.

A büntető ügyek közül
A nemi erkölcs elleni ügyeket és a magánvádas ügyeket 2. számú
tanács,
A közlekedési ügyeket a 12. számú tanács tárgyalja.

A többi büntető ügy szignálása az érkezés sorrendjének megfelelően
történik – a soron kívüliséget és előzményi iratokat is figyelembe véve –
a tanácsok között.
A különleges eljárásokban az alapügyben eljárt tanács jár el.

A polgári ügyek közül a szignálás általános rendje szerint sorrendben
kerülnek kiosztásra a 4, 5, 6, 8, 9. és 10. sz. tanácsra
a
a
a
a

házassági perek
házastársi közös vagyon megosztása iránti perek
gyermektartási, gyermek elhelyezési és kapcsolattartási perek
kötelmi jogi perek.

Az utóbbiak közül a szolgáltatói szerződéssel kapcsolatos pereket,
valamint a parkolási díjjal kapcsolatos ügyeket a 9. sz. tanács
tárgyalja.
A szerződésen kívüli kártérítéssel kapcsolatos ügyeket, valamint a
biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos ügyeket a 4. sz. tanács tárgyalja.
A házastársi közös vagyon megosztása iránti pereknél a kiosztás arra
figyelemmel is történik, hogy ki volt az előzményi irat (bontóper)
ügyintézője.
A gyermektartásdíj és gyermek elhelyezési pereknél, kapcsolattartási
ügyeknél, szintén az esetleges előzményi (házasság felbontása, illetve

gyermektartásdíj megállapítása) iratokra is figyelemmel kerül sor az
ügyek kiosztására.
Az apasági és más származás-megállapítási pereket a 8. sz. tanács
intézi.
A gondnokság alá helyezés iránti pereket a 6, és 8. sz. tanács.
Az örökbefogadás felbontása iránti pereket a 8. sz. tanács,
A házastársi tartásdíj és törvényen alapuló egyéb tartási pereket az 5.
sz. tanács,
A birtokháborítási pereket a 9. sz. tanács,
A tulajdonjoggal kapcsolatos többi pert a 6, és 9. sz. tanácsok
A lakásügyi pereket a 6. sz. tanács,
Az öröklési pereket a 9. sz. tanács,
A szülői felügyelettel kapcsolatos pereket az 5. sz. tanács intézi.
A gazdasági pereket a 4. és 6. sz. tanács tárgyalja, a teljesítésigazolási
szakértői szerv szakvéleményére alapított pereket a 4. és 6. sz.
tanácson túl a 9. sz. tanács intézi.
A végrehajtással kapcsolatos pereket a 6, 7, és 9. sz. tanács tárgyalja.

A szabálysértési ügyeket dr. Petánszkiné dr. Rapi Ildikó és dr.
Csárádi László bírósági titkárok intézik. A kifogások és az elzárással
büntetendő szabálysértések szignálásánál a páratlan sorszámú ügyek
dr. Petánszkiné dr. Rapi Ildikó bírósági titkárra, míg a páros számú
ügyek dr. Csárádi László bírósági titkárra kerülnek kiosztásra. Ettől
való eltérésre kerül sor, ha ugyanazon elkövetővel szemben korábbról
már van előzményi irat. Ez esetben az előzményi irat ügyintézője jár el.
Az Szá-s ügyek szignálása az érkezés sorrendjében, tízesével történik
azzal, ha az ügyek nagy száma a törvényben meghatározott elintézési
határidőt veszélyeztetné, az ügyek kiosztásába a büntető bírók is
bevonásra kerülnek.
Az előállítás alapján intézendő ügyekben a szignálásra heti ügyeleti
beosztás szerint kerül sor, ettől való eltérésre az ügyteher és a
tárgyalási elfoglaltság figyelembevételével kerülhet sor.

A peren kívüli ügyeken belül
A végrehajtási kifogásokat és a bírói intézkedést igénylő más
végrehajtási ügyeket dr. Petánszkiné dr. Rapi Ildikó és dr. Csárádi
László bírósági titkár intézi.
A kiosztás az új ügyek esetén úgy történik, hogy a páratlan ügyszámú
ügyeket dr. Petánszkiné dr. Rapi Ildikó, a páros számú ügyeket dr.
Csárádi László bírósági titkár kapja.
A befejezett végrehajtási ügyekben a szignálásra
sorrendjében kerül sor a két bírósági titkár között.

az

érkezés

A többi végrehajtási ügyet heti ügyeleti beosztás szerint a polgári bírók
intézik.
A peren kívüli panaszügyeket a 4. sz. tanács intézi

A külföldi kézbesítéssel kapcsolatos ügyeket az 5. sz. tanács intézi
A jogutód megállapítása iránti ügyeket az 5. sz. tanács intézi.
Az Epk-s ügyeket az 5,8,9 tanácsok intézik.
A végrehajtási eljárás során a végrehajtás további módjának
meghatározására vonatkozó kérelmet az alapügyben eljárt bíró intézi
el.
A megelőző távoltartás elrendelésével kapcsolatos ügyeket a polgári
ügyeket tárgyaló bírák intézik, külön heti ügyeleti beosztásban.
Ha az ügyérkezés és a munkateher arányosítása indokolja, fenti
ügyelosztási rendtől való eltéréssel történik az ügyek kiosztása.
Betegség és egyéb akadályoztatás esetén a bírák ügyszakbeosztásának
és a tárgyalási elfoglaltságának figyelembevételével helyettesítik
egymást, a titkárok elsősorban egymást helyettesítik, mindkét titkár
akadályoztatása esetén a helyettesítéseket a bírák látják el.

A bírák és titkárok tárgyalási rendje és tárgyalótermi
beosztása

101. tárgyaló

Hétfő – Szerda

dr. Bognár- Hanti Margit

102. tárgyaló

Hétfő
Csütörtök

dr. Makkos Norbert
dr. Simicza Mária

104. tárgyaló

Hétfő – Szerda

Gregorichné dr. Ősi Márta

105. tárgyaló

Hétfő – Szerda
Kedd – Csütörtök

dr. Szűcs Péter
dr. Petánszkiné dr. R. Ildikó

106. tárgyaló

Hétfő- Szerda
Kedd- Csütörtök

dr. Tóth Orsolya
dr. Merényi Péter

107. tárgyaló

Hétfő- Szerda
Kedd-Csütörtök

dr. Csárádi László
dr.Árva Szabó Ferenc

Póttárgyalási nap pénteki napra a 101, 102, 104, 105, 106, 107-es
tárgyalókba tűzhető az elnöki irodavezetővel történő egyeztetés alapján,
valamint kedd, szerda a 102. és kedd-csütörtöki napra a 101. és 104.
tárgyalóba.

A fsz. 6. tárgyalóban kerül sor az elfogatóparancsos illetőleg előzetes
letartóztatással kapcsolatos ügyek intézésére. E tárgyalóban kerül sor
a panasznap megtartására is, szükség esetén e tárgyalóba is tűzhető
pót-tárgyalási nap.

Dunaújváros, 2013. december 3.

dr. Simicza Mária
a biróság elnöke
Záradék:
A Dunaújvárosi Járásbíróság ügyelosztási rendjét jóváhagyom.
Székesfehérvár, 2014. január 8.
Dr. Gerber Tamás
a törvényszék elnöke

