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Ü G Y E L O S Z T Á S I         R E N D 
 

2013. év  
 
 
 

POLGÁRI ÜGYSZAK: 
 

 Tanács Tárgyalási 
nap / 
tárgyalóterem  

Tárgyalt polgári 
perek 

Helyettesítését 
ellátja: 

1.P. KOPASZNÉ DR. 
KRIZSÁN MÓNIKA  
bíró  
 

mellette:  
Tandari Eszter írnok 

kedd, 
csütörtök 
 

pótnap: hétfő 
vagy péntek  
 
F/7/1.sz.  

Vegyes tárgyú,  
ezen belül főként 
végrehajtási, kötelmi 
és tulajdoni perek  

 
Dr. Andrási-Borsi 
Ágnes  
 
bíró  

12.
P. 

DR. ANDRÁSI-BORSI 
ÁGNES  
bíró (kirendeléssel) 
 

mellette:  
Kecskés Brigitta 
tisztviselő  

hétfő, 
szerda  
 
pótnap: 
péntek  
 
F/28. sz.  

Vegyes tárgyú,  
ezen belül főként 
végrehajtási perek, 
kizárólagosan 
apasági perek 

Dr.Tamás 
Adrienne  
 
c. törvényszéki 
bíró  

5.P. DR. TAMÁS ADRIENNE 
címzetes törvényszéki 
bíró, elnökhelyettes 
 

 

mellette: 
Borbélyné Manga Erika 
tisztviselő 

kedd, 
csütörtök 
 
pótnap: 
hétfő  
vagy  
péntek 
 
 
 
F/28. sz. 

Vegyes tárgyú  , 
főként kötelmi, 
öröklési, gondnokság 
alá helyezési, 
családjogi, 
kizárólagosan  
szülői felügyeleti, 
kártérítési és 
biztosítási 
jogviszonyból eredő 
perek 

Dr. Andrási-Borsi 
Ágnes  
 
bíró  

10.
P. 

Dr. HEGYES EMŐKE 
bíró  
 
mellette: 
Balla Tímea írnok 

kedd  
csütörtök 
 
pótnap:  
péntek 
  
F/26. sz. 

Vegyes tárgyú, ezen 
belül főként kötelmi, 
kizárólagosan 
lakásügyi, 
gondnokság alá 
helyezési, családjogi, 
tulajdoni és 
végrehajtási perek 

Dr. Andrási-Borsi 
Ágnes  
 
bíró  
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2.P. Dr. ZSÚNYI EDIT  
bíró  

- 2012. november 5-től 
tartósan távollévő  

- 

11.
P. 

DR. HORVÁTHNÉ DR. 
GÖDÖLLEI JUDIT  
bíró  

- 2010. október 21-től 
tartósan távollévő  

- 

 
 

 
Dr. Zsúnyi Edit bíró és Dr. Horváthné dr. Gödöllei Judit bíró tartós távolléte miatt 
ügyelosztási rendjük meghatározását   m e l l ő z t e m . 
 
A tartósan távol lévő bírák hiánya miatt az ügyek az elmúlt időszakban felhalmozódtak, így 
valamennyi polgári bíró tárgyal „kisértékű” ügyeket. Ugyanezen okból – amennyiben 
szükséges – valamennyi polgári ügyszakos bíró tárgyal megelőző távoltartással 
kapcsolatos peren kívüli ügyeket, ugyanis a jelenlegi ügyelosztási rend és a hátralék 
feldolgozása nem teszi lehetővé, hogy ezen pereket egy meghatározott bíró tárgyalja.  
 
 
 

VÉGREHAJTÁSI ÜGYSZAK 
 
 

 Tanács  Tárgyalási 
nap /  
tárgyaló-
terem 

Ügyek Helyettesíti: 

T/ Dr. Bikki Felicia  
bírósági titkár 
 
mellette: 
Hurtony Ágnes írnok  

 
 
 
F/7/1.sz. 

Végrehajtási ügyek, 
polgári peren kívüli 
ügyek  

Dr. Vercz Éva 
bírósági titkár 

T/ Dr. Vercz Éva 
bírósági titkár  
 
mellette: 

Kévés Kata írnok 
Hurtony Ágnes írnok 

 
 
 
 
 
F/7/1.sz. 

szabálysértési peren 
kívüli ügyek és 
végrehajtási ügyek  

Dr. Hatalóczky 
Éva  
bírósági titkár  
 
Dr. Bikki Felicia  
bírósági titkár  

 
 

Dr. Zsúnyiné Dr. Danyi Melinda bírósági titkár 2008. szeptember 10. napjától tartósan 
távol van, ezért az ügyelosztási rendjének meghatározását mellőztem.  
 
Dr. Páncél Rita 2012. január 01. napjától fogalmazó, beosztva polgári ügyszakba. Heti 
egy alkalommal pénteken a bírósági panasznapot megtartja.  
 
 
 

BÜNTETŐ ÜGYSZAK 
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 Tanács  Tárgyalási 
nap / 
tárgyalóterem 

Tárgyalt büntető 
perek  

Helyettesítését 
ellátja: 

7.B NAGYNÉ  
DR. TAJTI ILONA 
címzetes törvényszéki 
bíró  
a városi bíróság elnöke 
mellette:  
Lászlóné Nyári Erika 
tisztviselő  

kedd,  
csütörtök  
 
 
 
 
 
F/8.sz. 

Vegyes tárgyú 
közvádas és fk. 
ügyek 

Dr.Vizkeleti 
Györgyi 
bíró  

6.B  
DR. PÁSZTOR OTTILIA 
bíró  
 
mellette:  
Mityókné Skultéti Ilona 
tisztviselő  

hétfő,  
szerda 
 
pótnap: 
péntek 
 
F/15.sz.  

Vegyes tárgyú 
közvádas és 
magánvádas, 
valamint fk. ügyek, 
kijelölés folytán 
nyomozási bíró  

Dr. Sallay Sándor 
bíró  

8.B DR. SALLAY SÁNDOR 
bíró  
 
mellette: 
Czaczardáné 
Fajszi Bettina írnok 

kedd, 
csütörtök 
 
pótnap: 
szerda 
 
F/15., F/8.sz. 

Vegyes tárgyú 
közvádas és fk. 
ügyek,  
kijelölés folytán 
nyomozási bíró  

Dr. Pásztor Ottilia 
bíró  

9.B DR.VIZKELETI 
GYÖRGYI 
bíró 
  
mellette:  
Czibolya Mária írnok 

hétfő, 
szerda  
 
pótnap: 
péntek 
 
F/15. sz. 

Vegyes tárgyú 
közvádas, 
magánvádas és fk. 
ügyek 

Nagyné dr. Tajti 
Ilona  
c.törvényszéki 
bíró  

 

Valamennyi büntető ügyszakos bíró ügyeletben idegenrendészeti ügyekben 
meghallgatásokat tart. Az ügyek adminisztratív feladatait Selymes Edit bírósági 
ügyintéző látja el.  

 

Horváth Alexandra írnok  Dr. Pásztor Ottilia bíró és Dr. Sallay Sándor bíró mellett a 
nyomozási bírói ügyek feldolgozását végzi, valamint besegít az idegenrendészeti és 
szabálysértési ügyek feldolgozásába.  

A Be. szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben valamennyi büntető ügyszakos bíró 
eljár.  
 

 

SZABÁLYSÉRTÉSI és BÜNTETŐ PEREN KÍVÜLI ügyek: 
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 Tanács  Tárgyalási 
nap /  
tárgyalóterem 

Ügyek Helyettesíti: 

T/ Dr. Hatalóczky Éva 
bírósági titkár 
 
mellette: 
Kévés Kata írnok, 
Horváth Alexandra írnok 

 
 
 
F/7/2.sz. 

szabálysértési ügyek 
és büntető peren 
kívüli ügyek önálló 
elbírálása 

Dr. Vercz Éva 
bírósági titkár 

T/ Dr. Vercz Éva 
bírósági titkár  
 
mellette: 

Kévés Kata írnok 
Hurtony Ágnes írnok 

 
 
- 
 
 
 

szabálysértési peren 
kívüli ügyek és 
végrehajtási ügyek  

Dr. Hatalóczky 
Éva  
bírósági titkár  
 
Dr. Bikki Felicia  
bírósági titkár  

 

 

Az ügyek kiosztása 

vezetői szignálással történik. A büntető ügyek kiosztását az elnök, a polgári ügyekét az 
elnökhelyettes végzi, akik egymást helyettesítik. Mindkettőjük távollétében az ügyek 
kiszignálására az általuk megbízott bíró jogosult.  
 
A bírák az új ügyeket a folyamatban lévő ügyeik mennyisége, bírói gyakorlatukra és 
szakterületükre figyelemmel – az egyenlő terhelésre törekedve- azonos ügycsoporton 
belül ügyenkénti váltással kapják.  
 

Az ügyelosztási rend kialakításának szempontjai:  
Az ügyek jelentősége és munkaigényessége; az ügyérkezés statisztikai adatai; az arányos 
munkateher megvalósítása, az eljárási és ügyviteli szabályok megtartása. 
Az ügyelosztási rendtől való eltérés egységes lehetősége: Az eljárási törvényben 
szabályozott esetek; igazgatási úton a bíróság működését érintő fontos ok [Bszi. 11. § (7) 
bekezdés]. A bíróság működését érintő fontos okot képez az ügyelosztási rend 
kialakításának bármely szempontja.  
 

K i s k u n h a l a s, 2012. november 20. 

 

 

         /Nagyné dr. Tajti Ilona/ 
         a városi bíróság elnöke  


