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1. Alapadatok 

 

1.1. Az ügyelosztást a 2011. évi CLXI. tv. (Bszi.) 9.§ (1) bekezdése alapján a 

Marcali Járásbíróság elnöke határozza meg. 

1.2. A 6/2015 (XI.30.) OBH utasítás 114.§ (2) bekezdése értelmében a 

járásbírósági elnök november 10. napjáig ügyelosztásirend-tervezetet 

készít, melyet az ügyelosztási rend meghatározása érdekében az érintett 

törvényszék elnökének megküld. 

1.3. A bíróság elnöke az ügyelosztást a 6/2015 (XI.30.) OBH utasítás 115.§ 

(1) bekezdésében foglalt alapelvek szerint alakítja ki. 

 

2. A bíróságon működő ügyszakok 

 

A Marcali Járásbíróságon ítélkező tanácsok 

 

- büntető és 

      - civilisztikai, ezen belül polgári és gazdasági ügyekben járnak el. 

 

         2.1.1. Az egyes tanácsok a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a BÜSZ    

és a 17/2014 (XII.23.) OBH utasítás szerinti valamennyi ügycsoportban 

eljárnak. 

 

3. Ügyszakok szerinti ügykiosztás 

 

3.1. Az ügykiosztásra a Marcali Járásbíróság elnöke, dr. Trombitás Gábor 

jogosult. 

Akadályoztatása esetén az ügykiosztásra dr. Vajda Zsuzsanna bíró,  

az ő akadályoztatása esetén dr. Sütőné dr. Homoki Zsuzsanna bíró,  

míg az ő akadályoztatása esetén dr. Kostyák Krisztina bíró jogosult. 

 

3.2. A Marcali Járásbíróságon az ügykiosztás automatikusan, a felek 

(terheltek) nevének kezdőbetűje szerinti sorrendben elosztott ügyszámok 

alapján történik. 

 

3.3. Az automatizmustól történő eltérés esetei 
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A kiosztásra jogosult az ügy intézésére az automatizmus alapján 

meghatározottól eltérően másik bírót, bírósági titkárt, bírósági ügyintézőt 

jelölhet ki, ha ezt 

 

3.3.1. az egyenletes munkateher biztosítása, ezen belül különösen 

3.3.1.1.ügyhátralék feldolgozása, vagy 

3.3.1.2. adott ügy munkaigénye, terjedelme, 

 

3.3.2. az ügy perjogi sajátosságai, ezen belül különösen 

      3.3.2.1.esetleges kizárás, vagy  

      3.3.2.2. a soronkívüliség érvényesülése, vagy 

      3.3.3.3. egyesítés, elkülönítés elbírálása, 

      3.3.3.4. az előzményi eljárással fennálló szoros összefüggés (felfüggesztésből, 

                   szünetelésből stb. újrainduló ügy),  

 

3.3.3. egyéb körülmények, ezen belül különösen 

3.3.3.1. bíró távolléte, értve ez alatt az ítélkezési szünetet is, 

 

indokolttá teszik.  

 

3.4. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere 

 

Elnöki ügyben a Marcali Járásbírósági elnöke jogosult intézkedni. 

Távollétében az elnöki ügyek intézésében dr. Vajda Zsuzsanna bíró, az ő 

távollétében dr. Sütőné dr. Homoki Zsuzsanna bíró, míg az ő távollétében 

dr. Kostyák Krisztina bíró helyettesíti az elnököt. 

 

3.5. Az ügykiosztás menete 

 

Az érkezett ügyeket az ügykiosztásra jogosult a civilisztikai ügyszakban 

az alábbiak szerint osztja ki: 

 

I. tanács: 1-től 5-ig végződő ügyszámú ügyek 

III. tanács: 6-tól 0-ig végződő ügyszámú ügyek 

 

Az érkezett ügyeket az ügykiosztásra jogosult a büntető ügyszakban az 

alábbiak szerint osztja ki: 

 

II. tanács: 1-től 4-ig végződő ügyszámú ügyek 

VII. tanács: 5-től 0-ig végződő ügyszámú ügyek  

 

Peren kívül járnak el mind civilisztikai, mind büntető ügyekben a XIII. és 

XIV. számú tanácsok. Esetükben az ügyek kiosztása a fentiekben 
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részletezett módszer szerint történik, a nemperes eljárásokból adódó 

sajátosságok figyelembe vételével. 

 

Az automatikus szignálástól eltérően a magánvádas ügyekben bírósági 

titkár által is elvégezhető eljárási cselekményeket a XIII. számú tanács 

végzi.  

 

A bírósági ügyintézők a polgári és büntető peres és peren kívüli ügyekben 

az ítélkező tevékenység elősegítése érdekében önállóan tesznek 

meghatározott intézkedéseket. 

 

 

3.5.1. A kiosztandó ügyet a lajstromiroda az érkezés napján mutatja be a 

kiosztásra jogosultnak. A 15 óra után érkezett ügyet – ide értve a hivatali 

időn kívül érkezett ügyeket is – az iroda az érkezést követő munkanapon 

mutatja be. 

 

 

3.6. Az átosztás rendje 

 

Az ügyek átosztására csak kivételesen, a jogszabályban előírt feltételek 

fennállása esetén kerülhet sor azzal, hogy ilyen esetben az ügy 

kiszignálása az ügyelosztási rendben meghatározott általános szabályok 

szerint történik. 

 

3.7.    Az ügyek tanács és név szerinti elosztásának rendjét ezen ügyelosztási rend. 

és 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

 

4. Hatályba lépés, záró rendelkezések 

 

Ezen ügyelosztási rend 2018. január . napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

Marcali Járásbíróság 2017. évi ügyelosztási rendjéről szóló 2016.El.III.A.3. 

számú elnöki rendelkezés hatályát veszti. 

 

 

Marcali, 2017. november 17. 

                                                                                   Dr.Trombitás Gábor  

                                                                                  a járásbíróság elnöke  
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I. számú melléklet a Marcali Járásbíróság 2018. évi ügyelosztási tervéhez 

 

A beosztott bírók által intézett elsőfokú ügyek 

 

  
Tanács-

szám 

 

Név 

 
Intézett ügycsoport 

 

I. 

 

dr. Vajda Zsuzsanna 

 
Civilisztika 1-5. 

 

II. dr. Trombitás Gábor Büntető 1-4. 

III. dr. Sütőné dr. Homoki Zsuzsanna  Civilisztika 6-0. 

VII. Dr. Kostyák Krisztina Büntető 5-0. 

 

 

 

 

 

I. számú melléklet a Marcali Járásbíróság 2018. évi ügyelosztási rendjéhez 

 

A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek 

 

 
Tanács-

szám 

Név 

 
Intézett ügycsoport 

 

XIII. dr. Kaponya Szilvia Szabs., Bpk., Pk., Vh. 1-5. 

XIV. Dr. Csór Laura Lilla Szabs., Bpk., Pk., Vh. 6-10. 

Ügyintéző Szabó Istvánné Munkaköri leírásának megfelelően a bíró 

utasítása alapján önálló aláírási joggal jár el 

polgári peres és nemperes ügyekben 

Ügyintéző Szőcsényi Jánosné Munkaköri leírásának megfelelően a bíró 

utasítása alapján önálló aláírási joggal jár el a 

büntető ügyekben. 

 


