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A Szombathelyi Járásbíróság Ügyelosztási rendje
2020. év január 1. - december 31.

1. Alapadatok
1.1. A Szombathelyi Járásbíróság ügyelosztási rendjét dr. Bazsóné dr. Görög Anikó járásbírósági elnök
határozza meg (Bszi. 9. § (1) bek., Bszi. 118.§ (1) bek. a) pont)
1.2. A Szombathelyi Járásbíróság ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetéséről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 9. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a bíróságok igazgatásáról szóló
6/2015. (XI.30.). OBH utasítás 115. § (1) bekezdésében meghatározott elvekre (teljesség elve,
absztraktság elve, állandóság és évenkéntiség elve, munkateher kiegyenlítésének elve, az alkalmazandó
szabályok azonosságának elve, az ügyelosztási technikák variálhatóságának elve) az alábbiak szerint
határozom meg:
2. A bíróságon működő ügyszakok
A bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 17/2014. (XII.23.) OBH utasítás 77. § (1) bekezdése, valamint
a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet (továbbiakban: Büsz.) 2. § 18. pontja
alapján:
2.1. Büntető
2.1.1. Büntető ügyszak ügycsoportjai
büntető ügyek:
- B. elsőfokú büntetőügy
- Fk. fiatalkorúak büntetőügye
- Bpk. büntető nemperes ügy
- Bny. nyomozási bírói ügy
- R. bírósági mentesítés iránti ügy
- Bs. semmisségi ügy (az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló
1990. évi XXVI. törvénnyel, az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni
bűncselekmény miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvénnyel, valamint
az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének
megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénnyel kapcsolatos ügy)
- Nt. népfelkelési ügy (az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi
XXXVI. törvénnyel kapcsolatos ügy)
- Beü. egyéb (vegyes) ügy
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szabálysértési ügyek:
- Szk. szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogás (panasz)
- Sze. szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti ügy
- Szo. szabálysértési ügyben emelt ügyészi óvás
- Szpá. a pénzbírság, a helyszíni bírság elzárásra történő átváltoztatása iráni ügy
- Szká. a közérdekű munka elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy
- Szve. szabálysértési egyéb (vegyes) ügy
- Szpi. szabálysértési perújítási ügy

2.2. Civilisztika
2.2.1. Civilisztikai ügyszakok:
2.2.2. Polgári
2.2.2.1. Polgári ügyszak ügycsoportjai
- P. elsőfokú polgári peres ügy
- Pk. polgári nemperes ügy (pszichiátria 2010-től, távoltartás, adósságrendezési eljárás, Pki.)
- Végrehajtási ügy
2.2.3. Gazdasági
2.2.3.1. Gazdasági ügyszak ügycsoportjai
- G. elsőfokú peres
- Gpk. gazdasági nemperes ügy
3. Ügyszakok szerinti ügykiosztás
A 6/2015. (XI.30.) OBH utasítás 115. § (1) bek. d) pontja alapján meg kell határozni, hogy milyen
időszakonként kell megvizsgálni a kiosztásnak a bírák, a bírósági titkárok, a bírósági ügyintézők közötti
munkateher jelentős eltérését eredményező hatását (munkateher kiegyenlítésének elve), továbbá az
ügyelosztási rend módosításának feltételeit
A Szombathelyi Járásbíróság bírái a Be.-ben, a Pp.-ben, valamint külön törvényben meghatározott, a
járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozó, meghatározott ügycsoportba sorolt (érkeztetett)
büntető, polgári és gazdasági ügyekben járnak el.
3.1. Az ügykiosztásra jogosultak
3.1.1. Büntető ügyszak
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A büntető ügyek elosztására dr. Tóth András büntető ügyszakos elnökhelyettes, helyettesítésére dr.
Bazsóné dr. Görög Anikó a járásbíróság elnöke jogosult. Az elnök és az elnökhelyettes távollétében a
büntető ügyek elosztására dr. Nárai József büntető csoportvezető bíró jogosult. A szabálysértési
ügyszakban automatikus ügykiosztás érvényesül.
3.1.2. Civilisztika
A civilisztikai ügyek elosztására dr. Bazsóné dr. Görög Anikó a Szombathelyi Járásbíróság polgári
ügyszakos elnöke, helyettesítésre dr. Tóth András elnökhelyettes jogosult.
3.2. Az általánosan alkalmazott ügykosztási módszer meghatározása (Büsz. 29-32. §, szabályzat 116. §
(1) bek.)
f) ügyszakonkénti, ügycsoportonkénti, ügy tárgya szerinti szakosodás,
g) az ügyek súlyozásának figyelmebevétele,
i) az érkezési sorrend
j) számítógépes program segítségével történő automatikus ügyelosztás
k) az arányos munkateher-megosztás figyelembevételével
l) több ügyelosztási módszer együttesen.
A kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot az esetleges előzményi iratokkal felszerelve a lajstromba
történő bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon az irodavezető bemutatja az
ügyelosztásra jogosult vezetőnek.
Kirendelés:
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 31. § (2) bekezdése szerint
a bírót a bíróságok közötti ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása vagy szakmai fejlődésének
elősegítése érdekében más szolgálati helyre lehet kirendelni a törvényszék elnökének rendelkezése szerint.
3.3. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek kiosztásának szabályai
Büntető - Iratkezelési szabályzat 116.§ (1) bek. f) g) i) j) k) l)
Civilisztika - Iratkezelési szabályzat 116.§ (1) bek. f) g) i) j) k) l)
A szabálysértési ügyszakban az ügyek érkezésének sorrendjében, az egyes titkárok közötti munkateher
elosztás arányában történik automatikusan, számítógépes program segítségével.
Az ügykiosztás rendje minden ügycsoportban az érkezési sorrend. Az ügyek tanácsra kiosztása
ügycsoportonként, a soron következő ügyszám és a tanácsok számozásának sorrendje szerint történik.
A kiosztásra jogosult az ügy intézésére másik tanácsot, bírót, bírósági titkárt jelölhet ki, ha ezt
- az ügy tárgya, az ügy perjogi sajátosságai (bíró kizárása, egyesítés),
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- egyenletes munkateher biztosítása (ügyhátralék feldolgozása, az ügy munkaigényessége vagy terjedelme
miatt legalább három éves gyakorlattal rendelkező bíró kijelölése indokolt, az ügyek érkezéséből adódó
egyenlőtlenség kiküszöbölése indokolja),
- az ítélkezés időszerűségének biztosítása (bíró tartós távolléte, szolgálati viszony) indokolja.
3.4. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés eseti meghatározása,
amelyek különösen
Az ügyek kiosztásának módszere a vezető által intézett peres és peren kívüli ügyek tekintetében nem tér
el az általánosan meghatározott szabályoktól. A bíróság elnöke ezeken túlmenően intézi az elnöki
ügycsoportba tartozó ügyeket is.
3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest
3.4.1.1. Speciális szakértelmet igényel

- szakjogászi oklevéllel vagy speciális
gyakorlattal rendelkező
- eu. jogi szaktanácsadó

3.4.1.2. Nemzetközi elemet tartalmaz
3.4.2. Perjogi helyzethez képest
3.4.2.1. Soronkívüli ügy
- általános szabályok szerint
3.4.2.2. Egyesítés, együttes elbírálása végett - a korábbi ügyszámon eljáró
3.4.2.3. Bíró kizárása miatt
- általános szabályok szerint
3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt - az
előzményben eljáró
3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett
- általános szabályok szerint, súlyszám
szerinti
3.4.3.1. Ügyhátralék feldolgozása miatt
3.4.3.2. Ügy munkaigényessége, terjedelme miatt
3.4.3.3. Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében
3.4.4. Egyéb körülményekhez képest
- általános szabályok szerint
3.4.4.1. Ítélkezési szünet tartama alatt vagy miatt
3.4.4.2. Bíró távolléte miatt - figyelemmel az ügy jellegére
3.4.4.3. Bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt
3.4.4.4. Bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt
3.4.4.5. Több szempont együttes fennállása
3.4.5. Egyéb tervezhető kivételek
- általános szabályok szerint
3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere
Az elnöki ügy iratait a lajstromozást követően nyomban be kell mutatni a bíróság elnökének, aki az elnöki
ügy elintézésére vonatkozó írásbeli utasítást ad, amely ezen kívül tartalmazza még az intézkedés keltét,
illetve az utastást adó bírósági vezető aláírását is.
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3.6. Az ügykiosztás menete
3.6.1. A beérkezett ügy iratait a lajstromiroda vezetője szignálásra bemutatja a szignálásra jogosult
bírósági vezetőnek.
3.6.2. Az ügy kiosztását követően a kezelőiroda az ügy iratait az ügykiosztásra jogosult vezető által
megjelölt bírónak, bírósági titkárnak, bírósági ügyintézőnek bemutatja.
3.7. Az átosztás rendje
3.7.1. Az ügyek átosztására csak kivételesen, a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén kerülhet
sor.
3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor az ügy szignálása az ügyelosztási rendben meghatározott általános
szabályok szerint történik.
3.8. Utalás az ügyelosztási rend mellékleteire
Csatolva 1., 2., 3., és 4. sz. melléklet.

Dr. Bazsóné dr. Görög Anikó
a Szombathelyi Járásbíróság elnöke
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1. sz. melléklet
A beosztott bírók által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2020. január 1. - december 31.
Tanácsszám

Név

Intézett ügycsoport

25

Dr. Tóth András

elsőfokú peres és nemperes büntető ügy,
fiatalkorúak büntetőügye, nyomozási bírói ügy,
idegenrendészeti ügy, semmisségi ügy

6

Dr. Nárai József

elsőfokú peres és nemperes büntető ügy,
fiatalkorúak büntetőügye, nyomozási bírói ügy,
idegenrendészeti ügy, semmisségi ügy

34

Dr. Sipos Andrea

elsőfokú peres és nemperes büntető ügy,
fiatalkorúak büntetőügye, nyomozási bírói ügy,
idegenrendészeti ügy, semmisségi ügy

15

Dr. Ávár Zsuzsanna

elsőfokú peres és nemperes büntető ügy,
fiatalkorúak büntetőügye nyomozási bírói ügy,
idegenrendészeti ügy, semmisségi ügy

35

Dr. Csik Attila

elsőfokú peres és nemperes büntető ügy,
fiatalkorúak büntetőügye, nyomozási bírói ügy,
idegenrendészeti ügy, semmisségi ügy

47

Dr. Tihanyi Márk Károly

elsőfokú peres és nemperes büntető ügy,
fiatalkorúak büntetőügye, nyomozási bírói ügy,
idegenrendészeti ügy, semmisségi ügy

59

Dr. Holló Veronika

elsőfokú peres és nemperes büntető ügy,
fiatalkorúak büntetőügye, nyomozási bírói ügy,
idegenrendészeti ügy, semmisségi ügy

31

Baloghné dr. Turay Zsófia

elsőfokú peres és nemperes büntető ügy,
fiatalkorúak büntetőügye, nyomozási bírói ügy,
idegenrendészeti ügy, semmisségi ügy

54

Dr. Horváth Szilvia

elsőfokú peres és nemperes büntető ügy,
fiatalkorúak büntetőügye, nyomozási bírói ügy,
idegenrendészeti ügy, semmisségi ügy, büntetésvégrehajtás
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Tanácsszám

Név

Intézett ügycsoport

17

Dr. Bazsóné dr. Görög Anikó

elsőfokú peres és nemperes (távoltartás) polgári ügy
- teljes polgári és családjog,
- apaság és származás megállapítása iránti per,
- szerződéses jogviszonyból származó kötelmi
perek, szerződésen kívüli kártérítéssel kapcsolatos
perek,
- lakásügyi perek,
- munkaügyi perrel kapcsolatos végrehajtási és
egyéb perek,
- gondnoksági perek,
- közérdekű adat kiadása iráni perek,
- környezetet veszélyeztető tevékenységgel
kapcsolatos perek,
- eu és egyéb nemzetközi vonatkozású ügyek,
- öröklési perek

18

Dr. Gál Gyöngyi

elsőfokú peres és nemperes (távoltartás) polgári ügy
- teljes polgári és családjog,
- szerződéses jogviszonyból származó kötelmi
perek,
- szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti
perek,
- tulajdoni perek,
- birtokperek,
- apaság és származás megállapítása iránti perek,
- gondnoksági perek,
- lakásügyi perek,
- öröklési perek

48

Dr. Lipovits András

elsőfokú peres és nemperes (távoltartás,
adósságrendezési eljárás) polgári ügy,
- teljes polgári és családjogi perek,
- apaság és származás megállapítása iránti perek,
- gondnoksági perek,
- szerződéses jogviszonyból származó kötelmi
perek,
- lakásügyi perek,
- birtokvédelmi perek,
- társasházzal kapcsolatos perek,
- szerződésen kívüli kártérítéssel kapcsolatos perek,
- környezetet veszélyeztető tevékenységgel
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- eu és egyéb nemzetközi vonatkozású ügyek,
- elsőfokú gazdasági peres ügy
- tulajdoni perek

26

Misikné dr. Bogáth Viktória
(tartós távollét)

elsőfokú peres és nemperes (távoltartás) polgári ügy
- teljes polgári és családjog,
- szerződéses jogviszonyból származó kötelmi
perek,
- szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti
perek,
- biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos perek,
- közérdekű adat kiadása iránti perek,
- apaság és származás megállapítása iránti perek,
- gondnoksági perek,
- lakásügyi perek,
- öröklési perek

31

Dr. Horváth Vera Judit

elsőfokú peres és nemperes (távoltartás) polgári
ügy:
- teljes polgári és családjog,
- szerződéses jogviszonyból származó kötelmi
perek,
- szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti
perek,
- biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos perek,
- közérdekű adat kiadása iránti perek,
- apaság és származás megállapítása iránti perek,
- gondnoksági perek,
- lakásügyi perek,
- öröklési perek,
- eu és egyéb nemzetközi vonatkozású ügyek.

1

Dr. Sámson Ferenc
elsőfokú peres gazdasági és polgári ügyek és
(kirendelve
a
Szombathelyi végrehajtási perek
Törvényszékre)

16

Dr. Mányoki Lilla

elsőfokú peres és nemperes (távoltartás) polgári
ügy:
- teljes polgári és családjog,
- szerződéses jogviszonyból származó kötelmi
perek,
- munkaügyi perrel kapcsolatos végrehajtási és
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- szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti
perek,
- biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos perek,
- közérdekű adat kiadása iránti perek,
- apaság és származás megállapítása iránti perek,
- gondnoksági perek,
- lakásügyi perek,
- öröklési perek.

Dr. Szalai-Artner Éva
(tartós távollét)
Szalainé
Mariann

dr.

Rimaszombati elsőfokú peres és nemperes (távoltartás) polgári ügy
- teljes polgári és családjog,
- szerződéses jogviszonyból származó kötelmi
perek,
- szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti
perek,
- biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos perek,
- közérdekű adat kiadása iránti perek,
- apaság és származás megállapítása iránti perek,
- gondnoksági perek,
- lakásügyi perek,
- öröklési perek

Dr. Kissné dr. Réczeg Katalin elsőfokú peres és nemperes (távoltartás) polgári ügy
Kitti
teljes polgári és családjog,
szerződéses jogviszonyból származó kötelmi perek,
szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti
perek,
biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos perek,
közérdekű adat kiadása iránti perek,
apaság és származás megállapítása iránti perek,
gondnoksági perek,
lakásügyi perek,
öröklési perek,
bírósági közvetítés
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2. sz. melléklet
A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2020. január 1. - december 31.

Tanácsszám

Név

53

Dr. Kustos Anna Zsófia
(tartós távollét)

52

Dr. Legáth Krisztina
(Kirendelve
a
Járásbíróságra)

Intézett ügycsoport
szabálysértés,
bírósági
nemperes ügyek, bv ügyek

közvetítés,

büntető

végrehajtás, magáncsőd, sürgősségi pszichiátriai
Körmendi gyógykezeléssel kapcsolatos nemperes ügyek,
csőd-, felszámolási ügyek, bírósági közvetítés

Dr. Németh-Vilits Júlia
(tartós távollét)

szabálysértés, törvényszéki büntető ügyek

68

Dr. Koller Kata

szabálysértés, Bpk, büntető nemperes ügyek

71

Dr. Tóth Tamás

szabálysértés, Bpk, büntető nemperes ügyek

Dr. Szentgyörgyvári Tamás

civilisztika, büntetés-végrehajtás

Dr. Szabó Márk

büntetés-végrehajtás

A beosztott bírósági ügyintézők által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2020. január 1. - december 31.
Tanácsszám

Név

Intézett ügycsoport

Döbrönte Réka

büntető nemperes ügyintézés

56

Hoklics Veronika Helga

civilisztikai nemperes ügyintézés

2

Vizler Imre

végrehajtási ügyintézés

Bencsics Veronika

végrehajtási ügyintézés
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3. sz. melléklet
A kirendelt bírók által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2020. január 1. - december 31.
Tanácsszám

Név

Kirendelés a járásbírósághoz

Intézett ügycsoport

Honnan

Időtartam

22

Piroskáné
dr. Kőszegi
Szakács Zsanett Járásbíróság

- 2020.06.30.

elsőfokú peres és nemperes
(távoltartás) polgári ügy
- teljes polgári és családjog,
- örökbefogadással kapcsolatos
perek,
- tulajdoni perek,
- birtokperek,
- végrehajtási perek,
apaság
és
származás
megállapítása iránti perek,
- szerződéses jogviszonnyal
kapcsolatos kötelmi perek,
- lakásügyi perek,
- gondnoksági perek,
- társasházzal kapcsolatos perek

66

Dr. Kovács Bálint Szombathelyi
Törvényszék

-2020.02.29.

elsőfokú peres és nemperes
(távoltartás) polgári ügy
-teljes polgári és családjog,
-eu és egyéb nemzetközi
vonatkozású ügyek,
-szerződésen kívüli kártérítéssel
kapcsolatos perek,
-környezetet
veszélyeztető
tevékenységgel
kapcsolatos
perek,
-közérdekű adat kiadása iránti
perek,
-apaság
és
származás
megállapítása iránti perek,
-szerződéses
jogviszonyból
származó kötelmi perek, -
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- 12 lakásügyi perek,
-gondnoksági perek

3

Dr. Tóth Zoltán

10

Dr.
Lajos

Közigazgatási - 2019.11.30.
és Munkaügyi
Bíróság

Fonyódi Sárvári
Járásbíróság

- 2019.12.31.

elsőfokú
gazdasági
ügy,
társasházzal
kapcsolatos,
szerződéses
jogviszonnyal
kapcsolatos kötelmi perek
elsőfokú peres és nemperes
büntető ügy, fiatalkorúak büntető
ügye

4. sz. melléklet
A kirendelt titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek
A melléklet időbeli hatálya: 2020. január 1. - december 31.
Tanácsszám

Név

Kirendelés a járásbírósághoz
Honnan

Intézett ügycsoport

Időtartam

63

Dr. Kaczmarski Szombathelyi
Balázs
Törvényszék

szabálysértés,
végrehajtás,
sürgősségi
pszichiátriai
gyógykezeléssel
kapcsolatos
nemperes ügyek, Bpk. büntető
nemperes ügyek

67

Dr.
Bakucz Szombathelyi
András
Törvényszék
(Kirendelve
a
Kőszegi
Járásbíróságra)

végrehajtás,
sürgősségi
gyógykezeléssel
nemperes ügyek

64

Dr. Tauber Ákos

civil szervezetek, sürgősségi
pszichiátriai
gyógykezeléssel
kapcsolatos nemperes ügyek,
bírósági közvetítés

70

Dr. Zarka-Csóka Szombathelyi
Gabriella
Törvényszék
(Kirendelve
a
Kőszegi
Járásbíróságra)

Szombathelyi
Törvényszék

végrehajtás,
sürgősségi
gyógykezeléssel
nemperes ügyek

magáncsőd,
pszichiátriai
kapcsolatos

magáncsőd,
pszichiátriai
kapcsolatos

