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A Makói Járásbíróság ügyelosztási rendje 2013. évre vonatkozóan:

POLGÁRI ÜGYSZAK

Tanács               Bíró/titkár                           Ügycsoport                                Tárgyalási napok       Tárgyalóterem
 száma                neve                                                                                                                           száma

 1.P.     Szabóné dr. Sós Anikó   házassági, apasági és származás-               hétfő, szerda      fsz. 5.
                                                           megállapítása iránti, egyéb személyi
                                                           állapotra vonatkozó, házassági vagyon-
                                                           jogi, gyermekelhelyezés iránti,
                                                           kapcsolattartás szabályozása, szülői
                                                           felügyelettel kapcsolatos, gyermek-
                                                           tartás iránti perek

2.P.     dr. Varga Annamária   házassági, apasági és származás-               hétfő, szerda      fsz. 3.
                                                           megállapítása iránti, egyéb személyi
                                                           állapotra vonatkozó, házassági vagyon-
                                                           jogi, gyermekelhelyezés iránti,
                                                           kapcsolattartás szabályozása, szülői
                                                           felügyelettel kapcsolatos, gyermek-
                                                           tartás iránti 
                                                           gazdasági, kötelmi, tulajdoni, birtok-        

  védelmi, öröklési, végrehajtási, gond-
                                                        noksági perek

4.P. dr. Bittera Ádám   házassági, apasági és származás-                kedd, csütörtök       fsz. 3.
    megállapítása iránti, egyéb személyi

                                                           állapotra vonatkozó, házassági vagyon-
                                                           jogi, gyermekelhelyezés iránti,
                                                           kapcsolattartás szabályozása, szülői
                                                           felügyelettel kapcsolatos, gyermek-
                                                           tartás iránti 
                                                           gazdasági, kötelmi, tulajdoni, birtok-        

  védelmi, öröklési, végrehajtási, gond-
                                                        noksági perek

titkár dr. Rácz Gyöngyvér   peren kívüli ügyek, végrehajtási ügyek,
  panasznapi ügyfélfogadás ellátása

    



- 2 -

BÜNTETŐ ÜGYSZAK

Tanács               Bíró/titkár                   Ügycsoport                                     Tárgyalási napok           Tárgyalóterem
 száma               neve                                                                                                                             száma

2. B.     dr. Lakatos Lajos                 közvádas, magánvádas ügyek,  hétfő, szerda                fsz. 11.
                  Sándor                            tárgyalás mellőzéses ügyek,  

 tárgyi eljárásos ügyek, 
 összbüntetési eljárások,
 kiemelt jelentőségű ügyek 
 pótmagánvádas ügyek

4. B.     dr. Égető                              közvádas, magánvádas ügyek,     kedd, csütörtök     fsz. 11. 
                Sándor Lajos                    tárgyalás mellőzéses ügyek,

tárgyi eljárásos ügyek, 
összbüntetési eljárások, 
kiemelt jelentőségű ügyek 
pótmagánvádas ügyek

titkár dr. Vadász Zsuzsanna szabálysértési ügyek, magán-
vádas büntető ügyek, tárgyalás
mellőzéses ügyek, panasznapi 
ügyfélfogadás ellátása

Akadályoztatás  esetén  a  polgári  ügyszakban  az  1.,  2.  és  4.   számú  tanácsok  szükség  szerint   egymást  
helyettesítik.
A büntető ügyszakban az 2. és 4. számú tanácsok helyettesítik egymást.

Az ügyek elosztására a makói városi bíróság elnöke jogosult, akadályoztatása esetén az általa kijelölt bíró.

Az  ügyek  elosztása  az  ügyelosztási  rendnek  megfelelően  történik,  figyelembe  véve  az  ügyek 
munkaigényességét, az ügyérkezés statisztikai adatait, valamint az arányos munkateher követelményeit.

M a k ó , 2013. október  hó 09. napján

                                                                                      
 
                                                                                                                           dr. Bittera Ádám
                                                                                                                                             igazgatási feladatok ellátására felkért bíró


