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Ügyelosztási rend, büntető ügyszak 

 
I. TANÁCSOK: 
 
 
1.B. tanács A tanács jelenleg nem működik. 
 
2.B. tanács: Vezeti: Dr. Koncz Levente kirendelve a Kecskeméti Törvényszékre. 
    
3.B. tanács Vezeti: Dr. Piegel Zsolt kirendelve a Kecskeméti Törvényszékre. 
 
4.B. tanács  Vezeti: Dr. Vétek János 
 
Fk. és a Be. 17.§. (5)-(6)bekezdés szerinti kijelölés.  
Gazdasági ügyek, a helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes peres ügyek.  
Hozzá beosztott tisztviselő: Boros Zsoltné 
Tárgyalási napja: heti váltásban: kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek,  
Tárgyalóterem száma: I. emelet 131. 
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5.B.tanács  Vezeti: Dr. Szeleczki Zoltán 

 
Fk. és a Be. 17.§. (5)-(6)bekezdés szerinti kijelölés.  
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, közlekedési bűncselekmények, a közlekedés 
körében elkövetett bűncselekmények, a helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes peres 
ügyek.  
Hozzá beosztott tisztviselő: Mizseiné Vígh Éva 
Tárgyalási napja: heti váltásban: kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek, 
Tárgyalóterem száma: I.em. 101. 

 
6.B.tanács  Vezeti: Dr. Kárpátiné Dr. Garaczi Anita  
 
Fk. és Be. 17.§ (5)-(6) bekezdés szerinti kijelölés. 
Gazdasági ügyek, a helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes peres ügyek. 
Hozzá beosztott tisztviselő: Bóbisné Szente Nikolett 
Tárgyalási napja: heti váltásban: kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek, 
Tárgyalóterem száma: I.em. 101. 

 
7.B. tanács:  Vezeti: Dr. Horváth Zelma kirendelve a Kecskeméti Törvényszékre. 

 
8.B. tanács  Vezeti: Dr. Demeter Gábor 

 
Fk. és a Be. 17.§. (5)-(6)bekezdés szerinti kijelölés.  
Gazdasági ügyek, a helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes peres ügyek.  
Hozzá beosztott tisztviselő: Ridegné Erdős Imola 
Tárgyalási napja: heti váltásban: kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek,  
Tárgyalóterem száma: I. em.123. 
Kirendelés alapján a Kunszentmiklósi Járásbíróságon is tárgyal büntető peres ügyeket. 

 

Tárgyalásait a kirendelés keretében a helyi elnökkel történt egyeztetés szerinti napokon és 
tárgyalóban a Kunszentmiklósi Járásbíróság épületében, kivételesen a Kecskeméti Járásbíróság 
épületében I. em. 123. sz. tárgyalóban tartja. 
 
9.B. tanács Vezeti: Dr. Siposné Dr. Zentai Anita, elnökhelyettes  

 
Fk. és a Be. 17.§. (5)-(6)bekezdés szerinti kijelölés, a helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó 
vegyes peres ügyek.  
Hozzá beosztott tisztviselő: Keléné Soós Leonóra 
Tárgyalási napja: szerda-csütörtök 
Tárgyalóterem száma: I. emelet 130. 
 
10.B. tanács  Vezeti: Dr. Mátyásné Dr. Polereczki Éva 

 
Fk. és a Be. 17.§. (5)-(6) bekezdés szerinti kijelölés.  
Gazdasági ügyek, a helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes peres ügyek.  
Hozzá beosztott tisztviselő: Zádoriné Tatár Gabriella 
Tárgyalási napja: heti váltásban: kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek,  
Tárgyalóterem száma: I.em. 122. 
 
 
11.B. tanács Vezeti: Dr. Túri Eszter 
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Nyomozási bíróként is működik. 
 
Fk. és a Be. 17.§. (5)-(6) bekezdés szerinti kijelölés.  
Gazdasági ügyek, a helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes peres ügyek.  
Hozzá beosztott írnok: Redenczki Beáta. 
Tárgyalási napja: heti váltásban, kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek 
Tárgyalóterem száma: I em.123. 
2014. január 1. napjától 2014. március 31. napjáig a Kúriára felrendelve. Ez idő alatt a bíró 
nyomozási bírói tevékenységet nem lát el, tárgyalási napja péntek. 
 
13.B. tanács  Vezeti: Dr. Bihari Ádám 
 
Fk. és a Be. 17.§. (5)-(6)bekezdés szerinti kijelölés.  
Gazdasági ügyek, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, közlekedési bűncselekmények, a 
közlekedés körében elkövetett bűncselekmények, a helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó 
vegyes peres ügyek.  
Hozzá beosztott tisztviselő: Vörös Tiborné 
Tárgyalási napja: heti váltásban: kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek, 
Tárgyalóterem száma: I.em.126. 
 
14.B. tanács  A tanács jelenleg nem működik. 
 
15.B. tanács  Vezeti Dr. Tompa Natália 
 
Fk. és a Be. 17.§. (5)-(6) bekezdés szerinti kijelölés.  
A helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes peres ügyek.  
Hozzá beosztott írnok: Nagyné Szabó-Kis Judit 
Tárgyalási napja: heti váltásban: kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek,  
Tárgyalóterem száma: I. em. 133. 
 
16.B. tanács  A tanács jelenleg nem működik. 
 
17.B. tanács  A tanács jelenleg nem működik. 
 
18.B. tanács  Vezeti: Dr. Zsebők Krisztina 

 
Fk. és a Be. 17.§. (5)-(6)bekezdés szerinti kijelölés.  
Gazdasági ügyek, a helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes peres ügyek. Nyomozási 
bíróként is működik. 
Hozzá beosztott tisztviselő: Dr. Biliczkiné Holló Judit 
Tárgyalási napja: heti váltásban: kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek,  
Tárgyalóterem száma: I. em. 126. 
 
 
 
 
 
 
19.B. tanács Vezeti: Dr. Glück Zsuzsanna  
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Fk. és a Be. 17.§. (5)-(6)bekezdés szerinti kijelölés.  
A helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes peres ügyek.  
Nyomozási bíróként is működik. 
Hozzá beosztott tisztviselő: Patkóné Bíró Éva 
Tárgyalási napja: heti váltásban: kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek,  
Tárgyalóterem száma: I.em.130. 
 
20.B. tanács Vezeti: Dr. Lévai Judit  
 
Fk. és a Be. 17.§. (5)-(6)bekezdés szerinti kijelölés.  
Gazdasági ügyek, a helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes peres ügyek. 
Hozzá beosztott írnok: Varga Alexandra 
Tárgyalási napja: heti váltásban: kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek,  
Tárgyalóterem száma: I.em. 122. 
 
 
21.B. tanács Vezeti: Dr. Kökény Tímea 

 
Fk. és a Be. 17.§. (5)-(6)bekezdés szerinti kijelölés.  
Gazdasági ügyek, a helyi bíróság általános hatáskörébe tartozó vegyes peres ügyek.  
Nyomozási bíróként is működik. 
Hozzá beosztott tisztviselő: Bognár Józsefné 
Tárgyalási napja: heti váltásban: kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek,  
Tárgyalóterem száma: I.em. 133. 

 
25.B. tanács Vezeti: Dr. Kócsó Sándor 

 
Fk. és a Be. 17.§. (5)-(6)bekezdés szerinti kijelölés.  
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, közlekedési bűncselekmények, a közlekedés 
körében elkövetett bűncselekmények, gazdasági ügyek, a helyi bíróság általános hatáskörébe 
tartozó vegyes peres ügyek.  
Nyomozási bíróként is működik. 
Hozzá beosztott tisztviselő: Bari Józsefné 
Tárgyalási napja: heti váltásban: kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek,  
Tárgyalóterem száma: I.em. 131. 
 
Valamennyi büntető bíró intéz büntető nemperes és magánvádas ügyeket.  
 
A büntető bírák munkáját bíróság titkár segíti, leterheltségüktől függően. 
 
 
II. AZ ÜGYELOSZTÁS MÓDJA ÉS SZEMPONTJAI 
 
Az ügyek kiosztását a bíróság elnöke, illetőleg elnökhelyettese végzi (akadályoztatásuk esetén a 
járásbíróság elnöke által kijelölt bíró). Ugyancsak ők jogosultak az ügyek átosztására.  
 
Az ügy kiosztás alapvetően ügyenkénti váltással, sorrendben történik a tanácsok között. Ennek 
során a szignáló figyelembe veszi a speciális kijelölési igényű ügyeket, továbbá ezen túlmenően is 
az egyes tanácsok szakosodottságát. Az ügykiosztásnál figyelemmel kell továbbá lenni a bírák 
arányos munkaterhének biztosítására, az egyes ügyek bonyolultságára, munkaigényességére, az 
eljárási és ügyviteli szabályok betarthatóságára, a statisztikai adatokra, végül arra, hogy az egyes 
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bírák mekkora gyakorlattal rendelkeznek. 
 
Az ügyelosztási rendtől eltérés az eljárási jogszabályok alapján, illetőleg igazgatási úton, a bíróság 
működését érintő fontos okra tekintettel lehetséges, továbbá az ügykiosztás szempontjainak 
érvényesítése érdekében. 
 
A helyettesítés rendje: az azonos ügyeket tárgyaló bírák egymást helyettesítik, átszignálás nélkül. 
Ügyek átosztására 45 napot meghaladó tartós távollét esetén kerül sor. 
 
III. NYOMOZÁSI BÍRÓI ÜGYEK. 
 
Nyomozási bíró: hetenkénti váltásban Dr. Túri Eszter, Dr. Zsebők Krisztina, Dr. Glück Zsuzsanna, 
Dr. Kökény Tímea, Dr. Kócsó Sándor, 2014. január 1. napjától 2014. március 31. napjáig hetenkénti 
váltásban Dr. Zsebők Krisztina, Dr. Glück Zsuzsanna, Dr. Kökény Tímea, Dr. Kócsó Sándor. 
 
TASZ ügyek intézése: Dr. Siposné dr. Zentai Anita 
   Dr. Kócsó Sándor 
                                     Dr. Kökény Tímea 
 
A törvényszék elnökének rendelkezése szerint a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos 
illetékességébe tartozik valamennyi, a megyében kezdeményezett titkos adatszerzés engedélyezése. 
 
TÜK ügyintézők:  Varga Zoltánné 
   Tasnádiné Tóth Mária 
   Szilágyi Csilla 
    
A hétvégi készenlét és helyettesítés beosztás szerint: 
 
     Dr. Túri Eszter 
     Dr. Kócsó Sándor 
     Dr. Kökény Tímea 
     Dr. Glück Zsuzsanna 
     Dr. Zsebők Krisztina 
 
 
Nyomozási ügyszakban beosztott tisztviselő: 
 

Zsikla Szilvia ügyintéző, Sepsi Ildikó írnok, illetve hétvégi készenlét és 
helyettesítés esetén: 

 
                                   Redenczki Beáta írnok, 
                                   Dr. Biliczkiné Holló Judit tisztviselő, 
                                   Patkóné Bíró Éva tisztviselő, 
                                   Bari Józsefné tisztviselő, 
                                   Bognár Józsefné tisztviselő. 
                           
 
 
Az ügyelosztás módja: automatikus. 
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IV. SZABÁLYSÉRTÉS. 
 
Szabálysértési ügyeket kizárólag a megfelelő kijelöléssel rendelkező bírósági titkárok végzik. A 
kijelölés teljes körű, vonatkozik a tárgyaláson elbírálandó elzárással is sújtható ügyekre, az 
átváltoztatásos ügyekre, és a peren kívüli ügyekre is. 
 
24. Sz. Dr. Kocsis-Gál Orsolya, jelenleg tartósan táppénzen gyermekvállalás miatt, hozzá beosztott 
írnok: Szécsényiné Bálint Terézia 
27. Sz. Mihóné dr. Leitner Judit, hozzá beosztott tisztviselő: Szűcs Stefánia 
29. Sz. Dr. Pokomándy Imre, hozzá beosztott írnok: Kállai Erzsébet 
31.Sz. Dr. Herold Anikó, hozzá beosztott tisztviselő: Csákné Gressai Anikó 
 
A bírósági titkárok mellett a pénzbírság és a helyszíni bírság szabálysértési elzárásra történő 
átváltoztatását intézi Szerdahelyi Réka írnok, valamint Szécsényiné Bálint Terézia írnok. 
 
Az ügyelosztás módja: automatikus. 
 
A helyettesítés rendje: a szabálysértési titkárok egymást helyettesítik.  
 
V. BÍRÓSÁGI TITKÁROK, FOGALMAZÓK 
 
Jelenleg összesen a büntető ügyszakba 4 fő bírósági titkár van beosztva. A fentiek szerint intézik a 
szabálysértési érkezés teljes körét. E mellett tárgyalás mellőzéses ügyekben járnak el, ezen felül a 
magánvádas ügyekben meghallgatásokat tartanak, és elvégeznek valamennyi, az előkészítés körébe 
tartozó feladatot. 
 
Tárgyalóterem száma: I. emelet 106., I. emelet 124. 
 
Jelenleg a Kecskeméti Járásbíróság büntető ügyszakában egy fogalmazó Dr. Petróczy Anett 
tevékenykedik Dr. Glück Zsuzsanna bíró mellé beosztva. 
 
 
BÜNTETŐ IRODA 
 
Irodavezető: Kissné Hódi Angéla  
Csavajda Pálné, Dr. Nemesné Sütő Magdolna, Nagy Alexandra 
 
TITKOS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS ENGEDÉLYEZÉSE 
 
A titkos információgyűjtést a törvényszék elnöke által kijelölt két fő büntetőbíró végzi, heti 
váltásban. Akadályoztatás esetén egymást helyettesítik. 
 
Az ügykezelést a melléjük beosztott TÜK ügyintézők végzik. 
 
 
 
POLGÁRI ÜGYSZAK 
 
A polgári ügyszakban az alábbiakban felsorolt tanácsok működnek: 
 
1.P.Tanács:   A tanács átmenetileg nem működik 



7 
 
2.P.Tanács:   Vezeti: dr. Vukov Irén 

vegyes kötelmi, kártérítési, végrehajtási és tulajdonjogi perek, birtokháborítás, 
kártalanítási perek 
A hozzá beosztott írnok: Tóth Ilona 
Tárgyalási napja: hétfő-szerda-péntek, kedd-csütörtök heti váltásban 

   Tárgyalóterem száma: I. em. 103. 
 
3.P.Tanács:   Vezeti: Dr. Zentai Andrea 

vegyes kötelmi, személyhez fűződő jogok védelme iránti, kártérítési, 
kártalanítási, tulajdoni perek, gazdasági perek 
A hozzá beosztott írnok: Csavajda Bernadett 
Tárgyalási napja: hétfő-szerda-péntek 

   Tárgyalóterem száma: I. em. 107. 
 
4.P.Tanács:   Dr. László Laura bírónő gyermekgondozás miatt távol van 
 
5.P.Tanács:   Vezeti: Dr. Hraskó Péter 
   vegyes kötelmi, kártérítési, végrehajtási, tulajdonjogi és családjogi  
   perek, öröklési perek, gazdasági perek 
   A hozzá beosztott tisztviselő: Sípos Andrea 

Tárgyalási napja: kedd-csütörtök, hétfő-szerda heti váltásban 
   Tárgyalóterem száma: I. em. 103. 
 
6.P.Tanács:   Vezeti: Gillyné Dr. Malkócs Angéla 

tulajdonjogi, családjogi, öröklési jogi perek, kötelmi perekből tartási, 
ajándékozási, mezőgazdasági termékértékesítési és élettársi vagyonközösség 
megosztásával kapcsolatos perek 
A hozzá beosztott tisztviselő: Szilágyi Csilla 
Tárgyalási napja: szerda 
Tárgyalóterem száma: I. em. 102. 
 

7.P.Tanács:   Dr. Andrási-Borsi Ágnes 
vegyes kötelmi, kártérítési, végrehajtási, tulajdonjogi és családjogi perek 

   A hozzá beosztott tisztviselő: Balázsné Murányi Melinda 
   Tárgyalási napja: hétfő-szerda 
   Tárgyalóterem száma: I. em. 105. 
 
8.P.Tanács:   Vezeti: Dr. Borbényi Katalin 

vegyes kötelmi, kártérítési, végrehajtási és tulajdonjogi perek, lakás kiürítése 
iránti perek, birtokháborítási perek, kártalanítási perek 
A hozzá beosztott írnok: Buczkó Gyöngyi 
Tárgyalási napja: kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek heti váltásban 

   Tárgyalóterem száma: I. em. 128. 
 
9.P.Tanács:   A tanács átmenetileg nem működik 
 
10.P.Tanács:   Majorosné Dr. Kastóczki Marianna bírónő a Kiskunfélegyházi   
  Járásbíróságra van kirendelve 
 
11.P.Tanács:  Vezeti: Dr. Babayné dr. Hauk Hedvig 
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vegyes kötelmi, kártérítési, végrehajtási és gazdasági perek, családjogi perek 

   A hozzá beosztott írnok: Walláné Nagy Nóra 
   Tárgyalási napja: kedd-csütörtök 
   Tárgyalóterem száma: I. em. 108.  
 
12.P.Tanács:  Vezeti: Dr. Budai Anikó 

vegyes kötelmi, kártérítési, tulajdonjogi és családjogi perek, öröklési perek 
   A hozzá beosztott tisztviselő: Pokomándy Imréné 
   Tárgyalási napja: kedd-csütörtök 
   Tárgyalóterem száma: I. em. 102.  

 
13.P.Tanács:  Vezeti: Dr. Hulicsár Tünde 

tulajdonjogi, családjogi, öröklési jogi perek, kötelmi perekből tartási, 
ajándékozási és élettársi vagyonközösség megosztásával kapcsolatos perek. 
A hozzá beosztott tisztviselő: Dunai Brigitta 
Tárgyalási napja: kedd-csütörtök, hétfő-szerda-péntek heti váltásban 
Tárgyalóterem: I. em. 127. 

 
14.P.Tanács:  Vezeti: Dr. Makra Zsuzsanna 

vegyes kötelmi, kártérítési, végrehajtási, tulajdonjogi és családjogi perek 
   A hozzá beosztott tisztviselő: Mokos Anita 
   Tárgyalási napja: kedd-csütörtök 

Tárgyalóterem száma: I. em. 125 
 

15.P.Tanács:  Vezeti: Dr. Négyessy András  
gazdasági, vegyes kötelmi, kártérítési, végrehajtási és tulajdonjogi perek 
Hozzá beosztott tisztviselő: Nagy Judit 
Tárgyalási napja: kedd-csütörtök, szerda-péntek heti váltásban 
Tárgyalóterem száma: I. em. 128. 
 

16.P.Tanács:  Dr. K-Szabó-Ördög Aranka bírónő a Kecskeméti Törvényszékre van kirendelve 
 
17.P.Tanács:  Dr. Herczeg Ilona bírónő a Kecskeméti Törvényszékre van kirendelve 

 
18.P.Tanács:  A tanács átmenetileg nem működik 
 
19.P.Tanács:  Vezeti: Dr. Salamon Enikő 

kötelmi, kártérítési, tulajdonjogi perek, kártalanítás iránti perek, 
birtokháborítás 
Hozzá beosztott írnok: Kalmárné Ferenczi Csilla 
Tárgyalási napja: kedd-csütörtök 
Tárgyalóterem száma: I. em. 107 

 
 
20.P.Tanács: A tanács átmenetileg nem működik 
 
21.P.Tanács: Vezeti: Dr. Lovas Anett 

gazdasági, vegyes kötelmi, kártérítési, végrehajtási és tulajdonjogi perek 
Hozzá beosztott tisztviselő: Nagyné Dobrai Renáta  
Tárgyalási napja: kedd-csütörtök,  
Tárgyalóterem száma: I. em. 105 
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22.P.Tanács:  Vezeti: Dr. Szél Napsugár 

tulajdonjogi, családjogi, öröklési jogi perek, kötelmi perekből tartási, 
ajándékozási és élettársi vagyonközösség megosztásával kapcsolatos perek, 
végrehajtási perek 
A hozzá beosztott tisztviselő: Király Szilvia  
Tárgyalási napja heti váltásban: kedd-csütörtök 
Tárgyalóterem száma: I. em. 129. 
 

23.P.Tanács:  A tanács átmenetileg nem működik 
 
24.P.Tanács : Vezeti: Dr. Forczek Tamás 

tulajdonjogi és családjogi perek, öröklési jogi perek, kötelmi perekből tartási, 
ajándékozási és élettársi vagyonközösség megosztásával kapcsolatos perek, 
A hozzá beosztott tisztviselő: Tóth Imréné 
Tárgyalási napja: szerda-péntek 
Tárgyalóterem száma: I. em. 125. 
 

PEREN KÍVÜLI ÜGYEK 
 
A peren kívüli polgári és végrehajtási ügyeket Dr. Pálvölgyi Tímea, Dr. Perlaki Adrienn, Dr. 
Szigethy Zoltán és Dr. Varga-Szombath Anita bírósági titkárok végzik, azzal, hogy emellett a 
végrehajtási ügyintézői feladatokat jelenleg Dr. Varga-Szombath Anita bírósági titkár látja el. Dr. 
Perlaki Adrienn és Dr. Varga-Szombath Anita bírósági titkárok egyben kijelölt bírósági közvetítői 
tevékenységet is ellátnak. Dr. Ferenczi Krisztina, Dr. Soós-Görgényi Klára és Dr. Benkő Boglárka 
bírósági titkárok gyermekgondozás miatt távol vannak. Dr. Bujdosó Melinda és Benkovicsné Dr. 
Varga Erika bírósági titkárok pedig a Kecskeméti Törvényszékre vannak tartósan kirendelve. 
 
A bírósági titkárok mellett az ügykezelői munkát Zelenyánszkiné Nyúl Edit és Tamasi Nóra írnokok 
végzik. 
 
A bíróság polgári iroda munkáját Urbánné Törteli Barbara irodavezető, Munteán Ildikó, Parádi 
Renáta és Berkiné Deák Henriett tisztviselők végzik. A polgári peren kívüli iroda feladatait 
Baranyai Hajnalka tisztviselő látja el.  
 
A végrehajtási irodán Venyige Györgyi ügyintéző, Banó Margit, Gere Gabriella tisztviselők és 
Szőke Csilla írnok látják el a végrehajtási feladatokat.  
 
 
 
Peren kívüli ügyeken belül a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó távoltartási eljárást 
2014. január 25. napjáig az erre kijelölt családjogi ügyeket tárgyaló bírák, ezt követő időszaktól 
pedig valamennyi polgári ügyszakos bíró végzi. 
 
A pszichiátriai betegek bírósági felülvizsgálata körében külön beosztás szerint a családjogi ügyeket 
tárgyaló bírák járnak el. 
 
A polgári peres, a gazdasági peres, a polgári és gazdasági peren kívüli ügyek, valamint a 
végrehajtási ügyek bírái, illetve bírósági titkárok közötti kiosztását a bíróság elnöke és Dr. 
Négyessy András polgári ügyszakos csoportvezető bíró végzik. Akadályoztatásuk esetén az ügyek 
kiosztására, illetve átosztására az elnökhelyettes jogosult.  
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Az ügyelosztási rendtől az eljárási törvényekben szabályozott esetekben, illetőleg igazgatási úton a 
bíróság működését érintő fontos okból lehet eltérni. A kijelölés megváltoztatására is csak a fenti 
okokból kerülhet sor.  

 
Az ügyek kiosztásánál figyelemmel kell lenni a bírák gyakorlatára, az eljárásban résztvevő felek 
számára, a jogvita egyszerűbb vagy nehezebb ténybeli és jogi megítélhetőségére, a jogvita 
összetettségére, az érdemi döntéshez szükséges várható bizonyítás terjedelmére, időigényességére a 
bírák, illetve bírósági titkárok arányos terhelésére.  
Az azonos ügycsoportokat intéző bírák és bírósági titkárok egymás helyettesítésére jogosultak. 
 
Kecskemét,2013. november 14.  
 
 
 
       Gillyné dr. Malkócs Angéla 
             járásbíróság elnöke  
 


