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A Szombathelyi Törvényszék 
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási és Munkaügyi

Kollégiumának 
ügyelosztási rendje

2018. március 1. - december 31.

1. Alapadatok

1.1. Az ügyelosztási rendet meghatározó vezető: dr. Andor Szabolcs a törvényszék  
elnöke.

1.2. A törvényszék az ügyelosztási rendjét a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 9. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a  
6/215. (XI.30.) OBH utasítás 115. § (1) bekezdésében meghatározott elvekre - a  
Bírói  Tanács  és  a  kollégium  véleményének  ismeretében  az  alábbiak  szerint  
határozom meg civilisztikai ügyszakban:

2. A bíróságon működő kollégiumok

2.1. Civilisztika

2.2.1. Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium 

2.2.2. Polgári ügyszak



2.2.2.1. A polgári ügyszak által intézett ügycsoportok:

- elsőfokú polgári peres ügy - P.
- fellebbezett polgári peres ügy - Pf.
- polgári nemperes ügy - Pk.
- fellebbezett polgári nemperes ügy - Pkf.
- bírósági közvetítői ügy (mediáció) - Pkm.
- bíróság kijelölése polgári ügyben - Pkk.
- egyéb (vegyes) polgári ügy - Pv.
- egyéb polgári fellebbezett (vegyes) ügy - Pvf.
- felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt - Pkif.
- végrehajtási ügy - Vh.

2.2.3. Gazdasági ügyszak által intézett ügycsoportok:

- gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye - G.
- gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett
peres ügye - Gf.
- gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes
ügye - Gpk.
- gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett
nemperes ügye - Gpkf.
- bíróság kijelölése gazdasági ügyben - Gkk.
- felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt - Gkif.
- felszámolási peren kívüli ügy - Fpk.
- fellebbezett felszámolási nemperes ügy - Fpkf.
- felszámolási peren kívüli ügyben a vitatott hitelezői
igény és kifogás - Fpkh.
- felszámolási nemperes ügyben fellebbezett 
vitatott hitelezői igény és kifogás - Fpkhf.
- csődeljárási peren kívüli ügy - Cspk.
- fellebbezett csődeljárási nemperes ügy - Cspkf.
- csődeljárási nemperes ügyben vitatott hitelezői 
igény és kifogás - Cspkh.
- csődeljárási nemperes ügyben fellebbezett
vitatott hitelezői igény és kifogás - Cspkhf.
- cégbejegyzési ügy - Cg.
- egyéb cégügy - Cgpk.
- cégtörvényességi ügy - Cgt.
- felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt - Ckif.
- bíróság kijelölése - Ckk.
- kényszertörlés - Kt.
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- jogutód nélkül megszűnt cég javára bejegyzett
jog- vagy pénz törlésével összefüggő nemperes ügy - Tpk.
- végelszámolási kifogás - Vgk.
- vagyonrendezési nemperes ügy - Vpk.
- vagyonrendezési nemperes ügyben vitatott
hitelezői igény - Vpkh.
- csőd- és felszámolási technikai ügycsoport - Tec.
- végrehajtási ügy - Vh.

2.2.4. Közigazgatási és munkaügyi ügyszak által intézett ügycsoportok

2.2.4.1. 

- fellebbezett munkaügyi peres ügy - Mf.
- fellebbezett munkaügyi nemperes ügy - Mpkf.
- bíróság kijelölése munkaügyi ügyben - Mpkk.
- egyéb munkaügyi fellebbezett (vegyes) ügy - Mvf.
- felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt - Mkif.
- fellebbezett közigazgatási ügy - Kf.
- fellebbezett közigazgatási nemperes ügy - Kpkf.
- egyéb (vegyes) fellebbezett közigazgatási ügy - Kvf.
- bíróság kijelölése közigazgatási ügyben - Kkk.
- választási kifogás - Kvk.

2.3. Az ügyszakok által  intézett  ügycsoportokat  a törvényszék elnöke az ügyelosztási  
rend  meghatározása  során  a  2.  pontban  foglaltaktól  eltérően  is  
meghatározhatja.

3. Ügyszakok szerinti ügykiosztás

3.1. Az ügykiosztásra jogosultak - beleértve a helyettesítést is -:

A  Szombathelyi  Törvényszéken  a  polgári  elsőfokú  ügyeket  a  kollégiumvezető
előterjesztése  alapján  a  törvényszék  elnöke,  a  polgári,  munkaügyi  és  közigazgatási
fellebbezési  peres  és  nemperes  ügyeket  -  lajstromozás  és  bemutatás  után  -  a
kollégiumvezető  a  tanácselnökre  szignálja.  Korábban  hatályon  kívül  helyezett  ügy
ismételt felterjesztése, valamint ún. előzményi perekben a kollégiumvezető az ügyet a
korábban az adott ügyben eljárt tanácselnökre és előadó bíróra szignálja.

Gazdasági ügycsoportban az első- és másodfokú peres és peren kívüli ügyeket a tanács
elnöke osztja ki.
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A  csőd-  és  felszámolási,  a  végelszámolási,  valamint  a  cégügyek  szétosztása  a  gépi
lajstromozás  után  a  felszámolási  ügyszakban  tevékenykedő,  valamint  a  cégbíróra
történik.

3.2. Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszer meghatározása:

Az ügykiosztás alapja a polgári és gazdasági ügyszakban az érkezési sorrend, valamint az
arányos  munkateher-megosztás  figyelembevétele,  míg  a  cég-  és  felszámolási
ügyszakban - mivel az ügyeket egy-egy felszámolási és cégbíró intézi -  az ügyelosztás
automatikus.

3.3. Több ügyelosztási módszer együttes alkalmazásával kiosztandó ügyek kiosztásának
szabályai:

Az ügykiosztás során a 3.2.  pontban meghatározott  automatizmuson túl  figyelemmel
kell  lenni  a  kiosztandó  ügyek  tárgyi  súlyára  (elsősorban  a  súlyszám  alapján),
munkaigényességére,  valamint  a  polgári  fellebbviteli  tanácsok  esetében  minimális
mértékben a szakosodásra is.

3.4.  Az  általánosan  alkalmazott  ügyelosztási  módszertől  történő  eltérés  eseteinek
meghatározása:

3.4.1. Eltérés az ügy tárgyához képest

3.4.1.1.  Az ügy elbírálása speciális szakértelmet igényel,  ebben az esetben az  
ügyet az arra szakosodott tanácsok között kell kiosztani. 

3.4.1.2. Ha az ügy nemzetközi elemet tartalmaz, azt ebben az esetben az arra  
szakosodott tanácsok között kell kiosztani.

3.4.2. Perjogi helyzethez képest 

3.4.2.1. Soron kívüli ügy, ebben az esetben az arra a tanácsra kell kiosztani, aki az 
ügyet a legrövidebb időn belül ki  tudja tűzni,  vagy tárgyaláson kívül el  
tudja bírálni.

3.4.2.2.  Bíró kizárása miatt, ebben az esetben az ügyet arra a bíróra kell kitűzni, 
akit a kizárás nem érint.

3.4.2.3. Egyesítés, együttes elbírálás végett az ügyet arra a bíróra kell kiosztani,  
akinél a célszerűségi szempontok jelentkeznek.
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3.4.2.4. Az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt az ügyet 
arra a bíróra kell kiosztani, aki az előzményi eljárásban eljárt.  

3.4.3. Egyenletes munkateher biztosítása végett

3.4.3.1. A tanácsok eltérő létszáma miatt.

3.4.3.2. Ügyhátralék feldolgozása miatt az ügyet arra a tanácsra kell kiosztani, akit
 az ügyhátralék feldolgozására kijelöltek.

3.4.3.3. Az ügy munkaigényessége, terjedelme miatt azt arra a tanácsra kell 
kiosztani, aki a munkateher figyelembevételével optimális időtartamban 
fel tudja dolgozni. 

3.4.3.4. A másodfokú felülbírálatok számának kiegyenlítése végett (Pf. tanácsok, 
illetve Mf. tanács viszonylatában)

3.4.3.5. Az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése érdekében az 
ügyet arra a tanácsra kell kiosztani, akinél az érkezés tartósan 
alacsonyabb értéket mutat.

3.4.4. Egyéb körülmények fennállása esetén 

3.4.4.1. Az ügy az ítélkezési szünet tartama alatt érkezik és az ügy elintézése azt 
indokolja, azt azok között kell kiosztani, akik a szóban forgó időszakban 
ügyeletet teljesítenek. 

3.4.4.2. A bíró időszakos távolléte miatt - figyelemmel az ügy jellegére - 

3.4.4.3. A bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt a be nem fejezett 
 ügyeket azok között kell kiosztani, akik annak elintézésére az ügyelosztási
 rend szerint jogosultak.

3.4.4.4. A bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt a folyamatban lévő és 
az újonnan érkezett ügyeket azok között kell kiosztani, akik az ügyelosztási
rend szerint azok elintézésére jogosultak.

3.4.4.5. Több eltérési szempont együttes fennállása esetén azok együttes 
figyelembevétele mellett  az ügyet arra a tanácsra kell  szignálni,  amely  
vonatkozásában az együttes szempontok a legoptimálisabban 
biztosíthatók az ügy szakszerű és határidőben történő feldolgozása 
érdekében.
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3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere:

A  törvényszék  elnöke,  elnökhelyettese,  kollégiumvezetője  az  ügyelosztási  rendben
meghatározott  ügycsoportban  -  egyesbíróként,  a  tanács  elnökeként  vagy  előadó
bíróként  -  legalább  évi  5-10  tárgyalási  napon  ítélkezik,  kivéve,  ha  jelentős  számú
tárgyaláson kívüli  ügyben elnököl  vagy  nemperes ügyeket  is  intéz,  továbbá központi
igazgatási feladatot lát el. 

A másodfokú tanács elnöke az ügyelosztási rendben feltüntetett ügycsoportokban heti
rendszerességgel mintegy 60-80 tárgyalási napon vezeti a tanácsot, kivéve, ha jelentős
számú tárgyaláson kívüli ügyben elnököl, vagy elsőfokú, illetve nemperes ügyeket intéz,
illetve központi igazgatási feladatot lát el.

Tárgyalási  napon  való  eljárásnak  minősül,  ha  a  bírósági  vezető  tárgyaláson  vagy
tanácsülésen peres ügyeket intéz, illetve nemperes ügyekben eljár.

A  bíróvizsgálatot  végző  bírósági  vezetőnek  az  évi  tárgyalási  kötelezettsége  vizsgált
bíránként  a  vizsgálat  elrendelője  által  meghatározott,  de  egy-egy  bíróivizsgálat
alkalmával legalább 4 tárgyalási nappal csökken.

3.6. Az ügykiosztás menete:

Az ügykiosztás menete megegyezik a 3.2. pontban írtakkal. 

3.7. Az átosztás rendje:

3.7.1. Az átosztás esetei:

- kizárás, 
- elfogultság,
- a bíró szolgálati viszonyának megszűnése,
- a bíró tartós (3 hónapot meghaladó) távolléte,
- a bíró távolléte az ügy jellegére is figyelemmel,
- az egyenletes munkateher biztosítása,
- az ügyhátralék feldolgozása,
- az egyesítendő ügyek elintézése.

3.7.2. Eljárás ügy átosztásakor:

Átosztáskor  az  ügy  kiszignálása  az  ügyelosztási  rendben  meghatározott  általános
szabályok szerint történik.
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3.8. A helyettesítés rendje:

A helyettesítés rendjét a 3.1. pontja tartalmazza.

3.9.  Az  ügyelosztási  rend  mellékletei  tartalmazzák  a  tanácsok  szerinti  ügyelosztási
rendet.

Szombathely, 2018. március 1.

       Dr. Andor Szabolcs 
a Szombathelyi Törvényszék 
                  elnöke
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1. számú melléklet az ügyelosztási rendhez

A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2018. március 1. - 2018. december 31.

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

28. Dr. Ráski Éva peres elsőfokú ügyek

17. Dr. Varsányiné dr. Kántor Lilla peres polgári első fok a folyamatban lévő ügyei 
befejezéséig (kisegítő jelleggel)

12. Dr. Pozsonyi János peres elsőfokú ügyek (kisegítő jelleggel)

13. Dr. Hoós Tibor peres  polgári és gazdasági elsőfokú ügyek 
(kisegítő jelleggel)

24. Dr. Andor Szabolcs peres elsőfokú ügyek (kisegítő jelleggel)

6. Dr. Simonné dr. Klemen 
Gyöngyi 

peres elsőfokú ügyek (kisegítő jelleggel)

15. Dr. Bazsó Zoltán peres polgári és gazdasági elsőfokú ügyek 
(kisegítő jelleggel)

19. Dr. Szűcs Emese peres elsőfokú ügyek (kisegítő jelleggel)

11. Dr. Juhász Emese peres elsőfokú ügyek (kisegítő jelleggel)

7. Dr. Tóth Ferenc peres polgári és gazdasági elsőfokú ügyek 
(kisegítő jelleggel) (gazdasági ügyekben a 
folyamatban lévő ügyei befejezéséig)

14. Dr. Bakucz László peres gazdasági elsőfokú ügyek (kisegítő 
jelleggel)
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2. számú melléklet az ügyelosztási rendhez

A kirendelt bírók által intézett elsőfokú ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2018. március 1. - 2018. december 31.

Tanácsszám Név Kirendelés a törvényszékhez Intézett
ügycsoport Honnan Időtartam

29. Dr. Sámson 
Ferenc 

Szombathelyi 
Járásbíróság 

2018. június 30. törvényszéki 
peres elsőfokú 
ügyek 
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3. számú melléklet az ügyelosztási rendhez

A beosztott és kirendelt bírók által intézett fellebbviteli ügyek 

A melléklet időbeli hatálya: 2018. március 1. - 2018. december 31.

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

6. Dr. Simonné dr. Klemen Gyöngyi, a 
tanács elnöke

P. vegyes 

13. Dr. Hoós Tibor, a tanács elnöke 
(kisegítő jelleggel)

Közigazgatási természetű és 
munkaügyi perek és nemperes ügyek
kivételével.

7. Dr. Tóth Ferenc, a tanács elnöke 
(kisegítő jelleggel)

P. vegyes 

A tanács tagja:

Dr. Varsányiné dr. Kántor Lilla P. vegyes

Dr. Tóth Ferenc P. vegyes

Dr. Andor Szabolcs P. vegyes

Dr. Bazsó Zoltán P. vegyes

Dr. Juhász Emese (kisegítő jelleggel) P. vegyes

Dr. Szűcs Emese (kisegítő jelleggel) P. vegyes

Dr. Ráski Éva (kisegítő jelleggel) P. vegyes
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Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

12. Dr. Pozsonyi János, a tanács elnöke P. vegyes 

13. Dr. Hoós Tibor, a tanács elnöke 
(kisegítő jelleggel)

Közigazgatási természetű és 
munkaügyi perek és nemperes ügyek
kivételével.

7. Dr. Tóth Ferenc, a tanács elnöke 
(kisegítő jelleggel)

P. vegyes 

A tanács tagja:

Dr. Szűcs Emese

Dr. Juhász Emese P. vegyes

Dr. Bazsó Zoltán (kisegítő jelleggel) P. vegyes

Dr. Varsányiné dr. Kántor Lilla 
(kisegítő jelleggel)

P. vegyes

Dr. Andor Szabolcs (kisegítő jelleggel) P. vegyes

Dr. Ráski Éva (kisegítő jelleggel) P. vegyes
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Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

13. Dr. Hoós Tibor, a tanács elnöke Gazdasági peres és nemperes 
fellebbezési ügyek.

7. Dr. Tóth Ferenc, a tanács elnöke 
(kisegítő jelleggel)

Gazdasági peres és nemperes 
fellebbezési ügyek.

A tanács tagja:

Dr. Bakucz László Gazdasági peres és nemperes 
fellebbezési ügyek.

Dr. Bazsó Zoltán Gazdasági peres és nemperes 
fellebbezési ügyek.

Dr. Szűcs Emese (kisegítő jelleggel) Gazdasági peres és nemperes 
fellebbezési ügyek.

Dr. Tóth Ferenc (kisegítő jelleggel)  Gazdasági peres és nemperes 
fellebbezési ügyek.
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Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

7. Dr. Tóth Ferenc, a tanács elnöke Munkaügyi peres és nemperes ügyek.

13. Dr. Hoós Tibor, a tanács elnöke 
(kisegítő jelleggel)

Munkaügyi peres és nemperes ügyek.

A tanács tagja:

Dr. Juhász Emese Munkaügyi peres és nemperes ügyek.

Dr. Varsányiné dr. Kántor Lilla Munkaügyi peres és nemperes ügyek.

Dr. Hoós Tibor Munkaügyi peres és nemperes ügyek.

Dr. Simonné dr. Klemen Gyöngyi Munkaügyi peres és nemperes ügyek.

Dr. Szűcs Emese (kisegítő jelleggel) Munkaügyi peres és nemperes ügyek.
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Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

6. Dr. Simonné dr. Klemen Gyöngyi, a 
tanács elnöke 

Közigazgatási peres és nemperes 
fellebbezett ügyek.

7. Dr. Tóth Ferenc, a tanács elnöke Közigazgatási peres és nemperes 
fellebbezett ügyek.

13. Dr. Hoós Tibor, a tanács elnöke 
(kisegítő jelleggel)

Közigazgatási peres és nemperes 
fellebbezett ügyek.

A tanács tagja:

Dr. Varsányiné dr. Kántor Lilla Közigazgatási peres és nemperes 
fellebbezett ügyek.

Dr. Szűcs Emese (kisegítő jelleggel) Közigazgatási peres és nemperes 
fellebbezett ügyek.

Dr. Tóth Ferenc (kisegítő jelleggel) Közigazgatási peres és nemperes 
fellebbezett ügyek.

Dr. Pozsonyi János (kisegítő jelleggel) Közigazgatási peres és nemperes 
fellebbezett ügyek.

Dr. Juhász Emese (kisegítő jelleggel) Közigazgatási peres és nemperes 
fellebbezett ügyek.
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4. számú melléklet az ügyelosztási rendhez

Cégügyekben eljáró bíró által intézett ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2018. március 1. - 2018. december 31.

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

14. Dr. Bakucz László Vegyes cégügyek.
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5. számú melléklet az ügyelosztási rendhez 

Csőd - felszámolási ügyekben eljáró bírák által intézett ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2018. március 1. - 2018. december 31.

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

15. Dr. Bazsó Zoltán Valamennyi felszámolási ügy.

14. Dr.  Bakucz  László  (kisegítő
jelleggel)

Folyamatban lévő ügyei befejezéséig.

13. Dr.  Hoós  Tibor  (kisegítő
jelleggel)

Folyamatban lévő ügyei befejezéséig.
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6. számú melléklet az ügyelosztási rendhez 

Bírósági közvetítéssel kapcsolatos ügyintézés

A melléklet időbeli hatálya: 2018. március 1. - 2018. december 31.

Név Intézett ügycsoport 

Dr. Horváth Vera bíró Bírósági közvetítéssel kapcsolatos ügyek.

Piroskáné dr. Szakács Zsanett bíró Bírósági közvetítéssel kapcsolatos ügyek.

Dr. Ráski Éva bíró Bírósági közvetítéssel kapcsolatos ügyek.

Dr. Gál Gyöngyi bíró Bírósági közvetítéssel kapcsolatos ügyek.

Dr. Tauber Ákos bírósági titkár Bírósági közvetítéssel kapcsolatos ügyek.

Dr. Csikné dr. Dombovári Ágnes bírósági titkár Bírósági közvetítéssel kapcsolatos ügyek.

Dr. Őri Zsófia bírósági titkár Bírósági közvetítéssel kapcsolatos ügyek.

Dr. Kustos Anna bírósági titkár Bírósági közvetítéssel kapcsolatos ügyek.
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7. számú melléklet az ügyelosztási rendhez 

Beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek

A melléklet időbeli hatálya: 2018. március 1. - 2018. december 31.

Tanácsszám Név Intézett ügycsoport 

34. Nagyné  dr.  Sándor  Ildikó
bírósági titkár

Önálló  aláírási  joggal  intézhető  nemperes
ügyek,  kurrenciális  ügyintézés,  határozat-
tervezetek  szerkesztése  első-  és  másodfokú
ügyekben.

23. Dr. Tauber Ákos bírósági titkár Civil szervezetek bejegyzése.

- Taschnerné Németh Erzsébet
bírósági ügyintéző 

Cégügyek  a  Ctv.-ben  meghatározott  hatáskör
szerint.

- Dr.  Bíró  Bálint  bírósági
ügyintéző 

Cégügyek  a  Ctv.-ben  meghatározott  hatáskör
szerint.
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