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Szombathelyi Törvényszék 
Szervezeti és Működési Szabályzata

5.sz. melléklet

Az ügyek kiosztásának rendje és a bírák ügybeosztása

2015. év

Járásbíróságok, Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

A Szombathelyi Járásbíróság:

Polgári tanácsok:
Tárgyalási napok Ügytípusok

kedd – péntek teljes polgári,

családjog,

apaság megállapítása,
végrehajtási perek,

Körmenden, Kőszegen a büntető ügyszakban és Kőszegen a polgári 
ügyszakban,  egy-egy bíró dolgozik, így a kiosztási rend kialakítása 
szükségtelen. A Sárvári Járásbíróságon a polgári ügyszakban dr. Tömböly 
Margit, a büntető ügyszakban dr. Fonyódi Lajos, a Körmendi Járásbíróságon dr. 
Baráth Attila elnök, a Kőszegi Járásbíróságon dr. Lajcsik Szabolcs elnök végzi a 
szignálást az ügyek sorszámához igazodva. A Szombathelyi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságon az ügyek kiosztását dr. Szőke Zoltán megbízott elnök 
végzi. 

1. Dr. Andor 
Szabolcs 
törvényszéki elnök
folyamatban 
maradt ügyei 
feldolgozására

származás megállapítása iránti 
egyéb per,

szerződésen kívüli kártérítés iránti 
perek,

szerződéses jogviszonyból 
származó kötelmi per,
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gondnoksági perek,
nemperes eljárások

szerda – péntek teljes polgári,

teljes családjog

birtokperek,
tulajdoni perek,
gondnoksági perek,

apaság megállapítása iránti perek,

öröklési perek,
nemperes eljárások
közérdekű adat kiadása iránti perek

kedd – csütörtök teljes polgári és teljes családjog,

közérdekű adatok kiadása iránti 
perek,
tulajdoni perekből társasházzal 
kapcsolatos perek,

szerződésen kívüli emberi 
környezetet veszélyeztető 
tevékenységgel kapcsolatos perek,

örökbefogadással kapcsolatos 
perek,

2. Dr. Szalai-Artner 
Éva járásbírósági 
bíró

szerződéses jogviszonyból 
származó kötelmi per,

tulajdoni perekből a társasházzal 
kapcsolatos perek,

származás megállapítása iránti 
perek,

3. Dr. Baráth Attila 
körmendi 
járásbírósági elnök 
– Szombathelyi 
Járásbíróságra 
kirendelt bíró 

folyamatban maradt ügyei 
feldolgozása

4. Dr. Bazsóné dr. 
Görög Anikó 
járásbírósági 
megbízott elnök
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lakásügyi perek,

gondnoksági perek,
közérdekű adat kiadása iránti per,

hétfő – csütörtök teljes polgári és teljes családjog,

tulajdonjogi perek,
birtokperek,

gondnoksági perek,

lakásügyi per,
öröklési perek 

kedd – péntek teljes polgári és teljes családjog,

apaság és származás megállapítása 
iránti per,

szerződéses jogviszonyból 
származó kötelmi perek,

szerződésen kívüli kártérítéssel 
kapcsolatos perek,

munkaügyi perre kapcsolatos 
végrehajtási perek,

környezetet veszélyeztető 
tevékenységgel kapcsolatos perek

5. Dr. Gál Gyöngyi 
járásbírósági bíró

szerződéses jogviszonyból 
származó kötelmi per,
szerződésen kívül okozott károk 
megtérítése iránti perek,

származás megállapítása iránti 
egyéb perek,

apaság megállapítása iránti egyéb 
perek,

6. Kissné dr. 
Mányoki Lilla 
járásbírósági bíró 

(jelenleg tartósan 
távol)

szerződéses jogviszonyból 
származó kötelmi per,
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gondnoksági per,

tulajdoni perek,

lakásügyi per,
végrehajtási per,
végrehajtási nemperes eljárások

kedd – péntek teljes polgári,

teljes családjogi perek,

apaság és származási perek,

lakásügyi perek,
birtokvédelmi perek,
társasházzal kapcsolatos perek

kártérítés 

hétfő – csütörtök teljes polgári,

teljes családjogi,

birtokvédelmi perek,

tulajdoni per,
gondnoksági per,
öröklési per,

szerződésen kívüli emberi 
környezetet veszélyeztető 
tevékenységgel kapcsolatos 
kártérítési per,

szerződésen kívüli kártérítés iránti 
per,

származás megállapítása iránti 
egyéb per,

7. Dr. Lipovits 
András 
járásbírósági bíró
(részben a Sárvári 
Járásbíróságra 
kirendelt bíró 

szerződéses jogviszonyból 
származó perek,

környezetet veszélyeztető 
tevékenységgel kapcsolatos perek,

8. Dr. Ráski Éva 
járásbírósági bíró

örökbefogadással kapcsolatos perek 
és öröklési perek,

EU és egyéb nemzetközi 
vonatkozású ügyek,
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lakásügyi perek,

társasházzal kapcsolatos perek,

hétfő – csütörtök teljes polgári és családjog,

tulajdoni perek,

birtokperek,
vh. perek,

lakásügyi perek,
gondnoksági perek,
társasházzal kapcsolatos perek

csütörtök teljes polgári és családjog,

kártérítés iránti perek,

közérdekű adat kiadása iránti perek,

lakásügyi perek,
gondnoksági perek 

(kisegítő jelleggel)

szerződéses jogviszonyból 
származó kötelmi perek,

9. Piroskáné dr. 
Szakács Zsanett 
járásbírósági bíró
(A Kőszegi 
Járásbíróságról 
kirendelve)

származás és apaság megállapítása 
iránti perek,
szerződéses jogviszonyból 
származó kötelmi perek,

10. Dr. Kovács 
Bálint járásbírósági 
bíró
(A Sárvári 
Járásbíróságról 
kirendelve)

környezetet károsító tevékenység 
iránti perek,

származás és apaság megállapítása 
iránti perek,
szerződéses jogviszonyból 
származó kötelmi perek,

11. Dr. Sámson 
Ferenc 
járásbírósági bíró
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Gazdasági tanácsok:

kedd – csütörtök gazdasági ügyek,

végrehajtási ügyek

 A gazdasági ügyszakban a bírók egymást helyettesítik. 

Peren kívüli ügyek:

Polgári peren kívüli ügyek:
Szalainé dr. Rimaszombati Mariann titkár
Dr. Varga Zoltán titkár
Hoklics Veronika Helga bírósági ügyintéző
Dr. Kaczmarski Balázs bírósági ügyintéző

1. Dr. Sámson 
Ferenc 
járásbírósági bíró

A polgári perek körében a "teljes P" (polgári) és családjog feltüntetése 
lehetővé teszi, hogy az ügyszakon belül bármelyik bíró helyettesítse az 
akadályoztatott bírót, az alapszakosodásra tekintettel azonban minden főbb 
ügytípusra vonatkozóan legalább két bírót jelölünk meg azzal, hogy a 
feltüntetett ügytipusok sorrendje egyben azt is meghatározza, hogy az adott 
ügytípusra vonatkozóan melyik bíró tárgyalja az adott ügycsoportot 
elsõdlegesen és melyik másik bíró főszabály szerint csak másodlagosan. 

Gondnoksági perekben a korábban elrendelt gondnokság alá helyezés 
felülvizsgálata, megváltoztatása, megszüntetése tárgyában fő szabályként az 
előzményi perben eljárt bíró jár el. 

 A bíróságon korábban folyamatban volt perrel összefüggésben indult perben 
fő szabályként az alapperben eljárt bíró jár el. 

Pszichiátriai kezeléssel összefüggő nemperes eljárásokat és a közeli 
hozzátartozók közötti távoltartással összefüggő nemperes eljárásokat a bírák 
külön elnöki intézkedéssel meghatározott ügyeletesi beosztás alapján intézik.



 7

Végrehajtási ügyek:

Dr. Sámson Ferenc járásbírósági bíró 
Szalainé dr. Rimaszombati Mariann titkár
Dr. Kaczmarski Balázs bírósági ügyintéző

Büntető tanácsok: Tárgyalási napok Ügytípusok

szerda  

teljes büntető,

gazdasági büntető,

Be.17.§ (5) és (6) bek.,
Fk.bíró,
nyomozási bíró,
szabálysértés,
kiemelt jelentőségű ügyek,
Be.XXVIII/A. Fejezet

hétfő – csütörtök fiatalkorú,

Be.17.§ (5) és (6) bek.,
Fk.bíró,
speciális nyomozási bíró

1. Dr. Szabó Sándor 
törvényszéki 
csoportvezető bíró

Szombathelyi 
Törvényszékről 
kirendelés alapján

kivételesen kedd, 
péntek

egyéb büntető ügyszakra tartozó 
eljárások,

2. Dr. Farkasné dr. 
Diós Mária 
járásbírósági 
csoportvezető bíró

vagyon elleni és közrend elleni 
bűncselekmények,
egyéb büntető ügyszakra tartozó 
eljárások,
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hétfő – szerda

teljes büntető,

fiatalkorú,
közrend,
vagyon elleni bűncselekmények,

Be.17.§ (5) és (6) bek.,
Fk. bíró 

kedd – csütörtök teljes büntető,

fiatalkorú,
közrend,
vagyon elleni bűncselekmények,

Be.17.§ (5) és (6) bek.,
Fk. bíró 

kedd – péntek teljes büntető 

(Fk. kivételével)
közlekedési,
gazdasági,
közrend elleni,
magánvádas bűncselekmények,
nyomozási bíró 

szerda – péntek Fk.bíró,

magánvádas ügyek,

közrend,
vagyon elleni bűncselekmények,

szabálysértés,
nyomozási bíró 

3. Dr. Nárai József 
járásbírósági bíró

(kivételesen 
péntek)

egyéb büntető ügyszakra tartozó 
eljárások,

4. Dr. Sipos Andrea 
járásbírósági bíró 

egyéb büntető ügyszakra tartozó 
eljárások,

5. Dr. Ávár 
Zsuzsanna 
járásbírósági bíró

6. Dr. Szabó Attila 
járásbírósági bíró
(kirendelve a 
Sárvári 
Járásbíróságra)

és egyéb büntető ügyszakra tartozó 
eljárások,
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kedd – csütörtök Fk. bíró,

magánvádas ügyek,

közrend,
vagyon elleni bűncselekmények,

nyomozási bíró 

kedd – péntek teljes büntető (Fk. kivételével)

közlekedési,
gazdasági,
közrend elleni,
magánvádas bűncselekmények,
nyomozási bíró 

- Dr. Szabó Sándor bírót
- a teljes büntető ügyszakra tartozó ügyek vonatkozásában

- a gazdasági és közlekedési büntető ügyek tekintetében
Dr. Tóth András,

- Dr. Farkasné dr. Diós Mária bírónőt
- az Fk. ügyek tekintetében

Dr. Nárai József,

- a személy elleni és közrend elleni bűncselekmények tekintetében
Dr. Sipos Andrea,

- Dr. Nárai József bírót
Dr. Sipos Andrea bírónő helyettesíti.

- Dr. Sipos Andrea bírónőt
Dr. Szabó Attila és dr. Ávár Zsuzsanna.

- Dr. Ávár Zsuzsanna bírónőt
Dr. Tóth András helyettesíti.

- Dr. Szabó Attila bírót
Dr. Tóth András és dr. Ávár Zsuzsanna bíró helyettesíti.

7. Dr. Tóth András 
járásbírósági bíró

(csütörtök helyett 
péntek)

egyéb büntető ügyszakra tartozó 
eljárások,

8. Dr. Csik Attila 
járásbírósági bíró

Dr. Farkasné dr. Diós Mária bíró helyettesíti a kiemelt 
jelentőségű ügyek tekintetében is,
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a) Baloghné dr.Turay Zsófia és

c) Dr. Csikné dr. Dombóvári Ágnes (kőszegi járásbírósági titkár)

Baloghné dr.Turay Zsófia tárgyalási napja: hétfő (szerda)
Dr. Milkovics Petra tárgyalási napja: szerda (kedd)
Dr. Tihanyi Márk Károly tárgyalási napja: hétfő   

szerda

A szabálysértési ügyekben tárgyaláson és tárgyaláson kívüli 
eljárásokban jogosult eljárni:

b) Dr. Milkovics Petra és dr. Tihanyi Márk Károly titkárok, akik egymást 
helyettesítik, illetve

Dr. Csikné dr. Dombóvári Ágnes tárgyalási 
napja:

A mindenkori ügyeletes bíró jogosult a nyomozási bírói hatáskörbe tartozó 
eljárások, a szabálysértési és egyéb büntető ügyszakra tartozó 
tevékenységek, de a közigazgatási jogi, illetve civilisztikai távoltartás iránti 
eljárások ellátására is.

2015. évben a minősített adatokkal kapcsolatos nyomozási bírói eljárások 
elosztására az elnök, elbírálására dr. Farkasné dr. Diós Mária bírónő és dr.Csik 
Attila bíró jogosult.



 11

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon

Tárgyalási napok Ügytípusok

hétfő, szerda

kedd, csütörtök

kedd, csütörtök

Dr. Varga Zoltán Kpk.
bírósági titkár

1. Dr. Szőke Zoltán 
közigazgatási és 
munkaügyi 
megbízott elnök

munkaügyi és munkavédelmi 
ellenőrzés keretében hozott 
közigazgatási határozat,

az ágazati párbeszéd bizottság 
létrejöttével kapcsolatos, az abban 
való részvétel, illetve a gyakorolt 
jogosultságok tárgyában hozott 
határozat,
a foglalkozás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló  
törvény alapján az állami 
foglalkoztatási szerv által hozott 
közigazgatási határozat,
a társadalombiztosítási határozat 
bírósági felülvizsgálata (Pp.349.§ (4) 
bekezdés),
A Hszt. és a Kttv. hatálya alá tartozó 
ügyek,
minden munkaügyi peres és 
nemperes ügy

2. Dr. Barna Sára 
bíró 

minden munkaügyi és nem peres 
ügy,
a társadalombiztosítási határozat 
bírósági felülvizsgálata  

3. Dr.Tóth Zoltán 
bíró

minden közigazgatási peres és 
nemperes ügyek és a
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Körmendi Járásbíróságon

Polgári ügyek:

kedd, csütörtök minden ügy

szerda, péntek minden ügy 

Büntető ügyek:

hétfő, csütörtök minden ügy 

hétfő minden ügy 

Végrehajtás, peren kívüli:

Dr. Illés Lilla kedd  végrehajtás, peren kívüli
bírósági titkár
kirendelés alapján

Vizler Imre kedd  végrehajtás 

kirendelés alapján

1. Dr. Baráth Attila 
járásbírósági elnök

2. Dr. Gömbös 
Sándor 
járásbírósági bíró

1. Dr. Zsámboki 
Györgyi 
járásbírósági bíró

2. Dr. Szabó Attila 
járásbírósági bíró
Szombathelyi 
Járásbíróságról 
kirendelés alapján

végrehajtási 
ügyintéző
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Kőszegi Járásbíróságon

Polgári ügyek:

szerda – péntek teljes polgári és  gazdasági,

távoltartás

végrehajtás,  

bírósági titkár peren kívüli

peren kívüli

bírósági ügyintéző

Büntető ügyek:

kedd  minden ügy 

1. Dr. Lajcsik 
Szabolcs 
járásbírósági elnök

2. Piroskáné dr. 
Szakács Zsanett 
járásbírósági bíró
Szombathelyi 
Járásbíróságra 
kirendelve

Dr. Csikné dr. 
Dombóvári Ágnes

Kenézné Laki 
Barbara

1. Dr.Tóth András 
járásbírósági bíró

(Szombathelyi 
Járásbíróságról 
kirendelve)
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Sárvári Járásbíróságon

Polgári ügyek:

hétfő, csütörtök minden ügy 

szerda, péntek minden ügy 

kedd  minden ügy 

Büntető ügyek:

hétfő, szerda minden ügy és

szabálysértés 

csütörtök minden ügy

Pk., Vh. ügyek és 

peren kívüli ügyek

1. Dr. Tömböly 
Margit 
járásbírósági bíró

2. Dr. Bödey Imre 
járásbírósági bíró

3. Dr. Kovács Bálint 
járásbírósági bíró
(kirendelve a 
Szombathelyi 
Járásbíróságra is)

1. Dr. Fonyódi Lajos 
járásbírósági elnök

2. Dr. Szabó Attila 
járásbírósági bíró
Szombathelyi 
Járásbíróságról 
kirendelve 

Dr. Holló Veronika 
titkár
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Ügyelosztási rend a Szombathelyi Törvényszék büntető ügyszakában

Büntető ügyek ügyelosztása:

Elsőfokú ügyeket tárgyaló bírák

hétfő – péntek minden ügy

(elsősorban kijelölt)

hétfő – péntek minden ügy 

(elsősorban kijelölt)

hétfő – péntek minden ügy 

(kisegítő jelleggel)

hétfő – péntek minden ügy 

(kisegítő jelleggel)

(kisegítő jelleggel) minden ügy 

(kisegítő jelleggel) minden ügy 

A törvényszéken az ügyek szignálása az SZMSZ VI. fejezet 2.1. pontjában 
foglaltak figyelembevétele mellett történik.

1. Dr. Füzi Erzsébet 
törvényszéki bíró

2. Dr. Szabó Erika 
törvényszéki bíró

3. Dr. Varga Roland 
törvényszéki 
elnökhelyettes

5. Dr. Rácz József 
törvényszéki 
büntető 
kollégiumvezető

Dr. Szabó Sándor 
bv. csoportvezető 
bíró

dr. Pup Csilla 
törvényszéki 
tanácselnök
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Elsőfokú nemperes ügyek:

(elsősorban kijelölt)
minden ügy 

(kisegítő jelleggel) minden ügy 

(kisegítő jelleggel) minden ügy 

minden ügy 

(kisegítő jelleggel)

minden ügy 

(kisegítő jelleggel) 

minden ügy 

(kisegítő jelleggel)

minden ügy 

kisegítő jelleggel 

1. Dr. Varsányi 
Gábor törvényszéki 
bíró 

2. Dr. Varga Roland 
törvényszéki 
elnökhelyettes

3. Dr. Rácz József 
törvényszéki 
büntető 
kollégiumvezető

4. Dr. Szabó Sándor 
bv. csoportvezető 
bíró 

5. Dr. Pup Csilla 
törvényszéki 
tanácselnök

6. dr. Füzi Erzsébet 
törvényszéki bíró

7. dr. Szabó Erika 
törvényszéki bíró
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Büntetés-végrehajtási ügyek, Bkf. ügyek:

hétfő – péntek minden ügy 

(elsősorban kijelölt)

hétfő – péntek minden ügy 

(elsősorban kijelölt)

hétfő – péntek minden ügy 

(elsősorban kijelölt)

(kisegítő jelleggel)

Büntető fellebbviteli peres és nemperes ügyek, szabálysértési ügyek:

hétfő – péntek minden ügy 

(elsősorban kijelölt)

hétfő – péntek minden ügy 

(kisegítő jelleggel) 

hétfő – péntek minden ügy 

(kisegítő jelleggel) 

1. Dr. Szabó Sándor 
bv. csoportvezető 
bíró 

2. Dr. Füzi Erzsébet 
törvényszéki bíró

3. Dr. Szabó Erika 
törvényszéki bíró

4. Dr. Horváth Vera 
bírósági titkár

1. Dr. Pup Csilla  
törvényszéki 
tanácselnök

2. Dr. Varga Roland  
törvényszéki 
elnökhelyettes

3. Dr. Rácz József 
törvényszéki 
büntető 
kollégiumvezető
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tagok:

Dr. Varsányi Gábor törvényszéki bíró (elsősorban kijelölt)
Dr. Füzi Erzsébet törvényszéki bíró  (elsősorban kijelölt)
Dr. Szabó Erika törvényszéki bíró  (elsősorban kijelölt)
Dr. Varga Roland törvényszéki elnökhelyettes (kisegítő jelleggel)
Dr. Szabó Sándor bv. csoportvezető bíró (kisegítő jelleggel)

Külföldi ítélet érvényének elismerése:

Dr. Füzi Erzsébet törvényszéki bíró (elsősorban kijelölt)
Dr. Szabó Sándor bv. csoportvezető bíró (kisegítő jelleggel) 

Dr. Rácz József törvényszéki büntető kollégiumvezető (kisegítő jelleggel)

Minősített adatokkal kapcsolatos ügyeket intézi és egymást 
helyettesíti:

Dr. Farkasné dr. Diós Mária járásbírósági csoportvezető bíró                            
(elsősorban kijelölt)
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Elsőfokú ügyeket tárgyaló bírák

tulajdonjogi perek,

vagyonközösségi perek,
személyiségi jogi perek,
alapítványokkal,
civil szervezetekkel
kapcsolatos perek,
orvosi műhibából eredő
kártérítési perek,
teljes P.

vegyes

(kisegítő jelleggel)

kedd – csütörtök folyamatban lévő  

(kisegítő jelleggel)

kedd – csütörtök vegyes 

(kisegítő jelleggel)

vegyes 

(kisegítő jelleggel)

Ügyelosztási rend a Szombathelyi Törvényszék civilisztika 
ügyszakában

A Szombathelyi Törvényszéken az ügyek elosztása az SZMSZ 9.1.c-e) 
pontjaiban írtak szerint történik

1. Dr. Varsányiné 
dr. Kántor Lilla 
törvényszéki bíró

hétfő-szerda-
péntek

2. Dr. Szabó Péter 
törvényszéki bíró

hétfő-kedd-
csütörtök

3. Dr. Pozsonyi 
János törvényszéki 
bíró

4. Dr. Hoós Tibor 
törvényszéki 
tanácselnök

Dr. Andor Szabolcs 
törvényszéki elnök

hétfő-szerda-
péntek
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(kisegítő jelleggel) vegyes

vegyes

(kisegítő jelleggel)

vegyes

(kisegítő jelleggel)

vegyes

(kisegítő jelleggel)

kedd – csütörtök vegyes 

(kisegítő jelleggel)

hétfő – szerda vegyes

(kisegítő jelleggel)

Nemperes ügyek:

nemperes  

nemperes  

7. Horváthné dr. 
Borsi Gyöngyi 
törvényszéki bíró

hétfő – szerda – 
péntek

8. Dr. Simonné dr. 
Klemen Gyöngyi  
törvényszéki 
tanácselnök

hétfő – szerda – 
péntek

9. Dr. Bazsó Zoltán 
törvényszéki bíró 

hétfő – szerda – 
péntek

10. Dr. Szűcs Emese 
törvényszéki bíró

hétfő – szerda – 
péntek

11. Dr. Juhász 
Emese törvényszéki 
bíró 

12. Dr. Tóth Ferenc 
törvényszéki 
civilisztikai 
kollégiumvezető

Dr. Varsányiné dr. 
Kántor Lilla 
törvényszéki bíró

Dr. Szabó Péter 
törvényszéki bíró

Dr. Tauber Ákos 
bírósági titkár

alapítványok és civil szervezetek 
bejegyzése
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Polgári fellebbezési ügyek (peres és nemperes):

Pf. tanácsok:

I. Tanács 

Tanácselnök:

kedd  vegyes,

gazdasági természetű

(kisegítő jelleggel) és munkaügyi perek

kivételével

(kisegítő jelleggel) 

Dr. Szabó Péter törvényszéki bíró
Dr. Andor Szabolcs törvényszéki elnök (kisegítő jelleggel)
Dr. Bazsó Zoltán törvényszéki bíró (kisegítő jelleggel)
Dr. Varsányiné dr. Kántor Lilla törvényszéki bíró (kisegítő jelleggel)

2.Tanács

Tanácselnök:

csütörtök P. vegyes,

közigazgatási természetű

(kisegítő jelleggel) és munkaügyi perek

Dr. Simonné dr. 
Klemen Gyöngyi  
törvényszéki 
tanácselnök
Dr.Hoós Tibor  
törvényszéki 
tanácselnök

Dr. Tóth Ferenc 
törvényszéki 
civilisztikai 
kollégiumvezető

Tagok 
(1.Tanácshoz)
Horváthné dr. Borsi Gyöngyi törvényszéki 
bíró

Dr. Pozsonyi János 
törvényszéki 
tanácselnök
Dr. Hoós Tibor 
törvényszéki 
tanácselnök
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kivételével

(kisegítő jelleggel)

Dr. Szűcs Emese törvényszéki bíró
Dr. Juhász Emese törvényszéki bíró
Dr. Bazsó Zoltán törvényszéki bíró (kisegítő jelleggel)
Dr. Varsányiné dr. Kántor Lilla törvényszéki bíró (kisegítő jelleggel)
Dr. Andor Szabolcs törvényszéki elnök (kisegítő jelleggel)

3. Tanács:

Gazdasági fellebbezési ügyek (peres és nemperes)
(társasági törvénnyel kapcsolatos és más gazdasági természetű ügyek is)

Tanácselnök:

kedd – csütörtök minden ügy 

(kisegítő jelleggel)

Dr. Bakucz László törvényszéki bíró
Dr. Vilits Péter törvényszéki bíró 
Dr. Bazsó Zoltán törvényszéki bíró (kisegítő jelleggel)
Dr. Szabó Péter törvényszéki bíró  (kisegítő jelleggel)

Dr. Tóth Ferenc  
törvényszéki 
civilisztikai 
kollégiumvezető

Tagok (2. 
Tanácshoz)

A tárgyaláson kívüli peres és peren kívüli ügyek számának rendkívüli módon 
történt megnövekedésére tekintettel, és az érkezés további alakulásától függő 
változtatás lehetőségének a fenntartása mellett minden hónap utolsó 
csütörtöki és minden hónap 2. és 4. keddi napja tárgyalásmentes nap, ezen 
ügyek feldolgozásának biztosítása érdekében.

Dr. Hoós Tibor 
törvényszéki 
tanácselnök 
Dr. Tóth Ferenc 
törvényszéki 
civilisztikai 
kollégiumvezető

Tagok: (3. 
Tanácshoz)
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c/ Közigazgatási és munkaügyek

4. Mf. tanács

Tanácselnök:

(kisegítő jelleggel)

Tagok:  
Dr. Juhász Emese törvényszéki bíró
Dr. Hoós Tibor törvényszéki tanácselnök
Dr. Simonné dr. Klemen Gyöngyi törvényszéki tanácselnök
Dr. Szűcs Emese törvényszéki bíró  (kisegítő jelleggel)

5. Közigazgatási fellebbezési ügyekben eljáró tanács

Tanácselnök:
Dr. Simonné dr. Klemen Gyöngyi törvényszéki tanácselnök
Dr. Tóth Ferenc törvényszéki civilisztikai kollégiumvezető (kisegítő jelleggel)
Dr. Hoós Tibor törvényszéki tanácselnök (kisegítő jelleggel)

Tagok:  
Horváthné dr. Borsi Gyöngyi törvényszéki bíró
Dr. Szabó Péter törvényszéki bíró  (kisegítő jelleggel)
Dr. Tóth Ferenc törvényszéki civilisztikai kollégiumvezető (kisegítő jelleggel)
Dr. Andor Szabolcs törvényszéki elnök (kisegítő jelleggel)
Dr. Varsányiné dr. Kántor Lilla törvényszéki bíró (kisegítő jelleggel)
Dr. Pozsonyi János törvényszéki tanácselnök (kisegítő jelleggel)
Dr. Juhász Emese törvényszéki bíró (kisegítő jelleggel)
Dr. Szűcs Emese törvényszéki bíró (kisegítő jelleggel)

Dr. Tóth Ferenc 
törvényszéki 
civilisztikai 
kollégiumvezető

főszabály szerint munkaügyi perek egyeztetés után 
minden harmadik csütörtök

Dr. Hoós Tibor  
törvényszéki 
tanácselnök
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d/ Gazdasági csoport

Elsőfokú ügyeket tárgyaló bírák

kedd  vegyes

szerda vegyes

(kisegítő jelleggel + folyamatban lévő ügyei befejezéséig)
Dr. Vilits Péter cégbíró péntek vegyes
(kisegítő jelleg)

szerda  vegyes

(kisegítő jelleg)

kedd – csütörtök vegyes

(kisegítő jelleg)

kedd-csütörtök vegyes

(kisegítő jelleggel)

Cégbírósági bírák – cégügyek

vegyes

vegyes

(a Ctv.-ben meghatározott hatáskör szerint)

(a Ctv.-ben meghatározott hatáskör szerint)

Dr. Hoós Tibor 
törvényszéki 
tanácselnök
Dr.Tóth Ferenc 
törvényszéki 
civilisztikai 
kollégiumvezető

Dr. Bakucz László 
törvényszéki bíró

Dr. Bazsó Zoltán 
törvényszéki bíró

Dr. Szabó Péter 
törvényszéki bíró  

Dr. Vilits Péter 
törvényszéki bíró 
Dr. Bakucz László 
törvényszéki bíró 

Taschnerné Németh 
Erzsébet bírósági 
ügyintéző

Dr. Rácskay Jenő 
bírósági titkár
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Felszámolási ügyek:

Dr. Bazsó Zoltán törvényszéki bíró  
Dr. Szabó Péter törvényszéki bíró  

(kisegítő jelleggel)

(a Cstv.-ben meghatározott hatáskör szerint)

(a Cstv.-ben meghatározott hatáskör szerint)

Szombathely, 2015. évi január hó 20. napján

Dr. Andor Szabolcs 
a Szombathelyi Törvényszék

elnöke

Dr. Bakucz László 
törvényszéki bíró 

(kisegítő jelleggel + folyamatban lévő ügyei 
befejezéséig)

Dr. Vilits Péter 
törvényszéki bíró 
Dr. Hoós Tibor 
törvényszéki 
tanácselnök 

(kisegítő jelleggel + folyamatban lévő ügyei 
befejezéséig)

Dr. Rácskay Jenő 
bírósági titkár
Balaton Renáta 
bírósági ügyintéző
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