
  

   

 

 

 

A Marcali Járásbíróság ügyelosztási rendje 

hatályos: 2022. április 15-től 

 

 

 

1.  Alapadatok 

 

1.1. 

Az ügyelosztást a 2011. évi CLXI. tv. (Bszi.) 9.§ (1) bekezdése alapján – a bírói tanács és a 

kollégiumok véleményének ismeretében – a Kaposvári Törvényszék elnöke határozza meg. 

 

1.2. 

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. Büntető ügyszak  

2.1.1.  

Büntető ügyszak ügycsoportjai: 

Elsőfokú büntetőügyek 

Fiatalkorúak büntetőügyei  

Büntető nemperes ügyek  

Bírósági mentesítés iránti ügyek  

 

2.2. Civilisztika 

2.2.1.Civilisztikai ügyszakok felsorolása 

 

2.2.2. Polgári 

2.2.2.1. 

Polgári ügyszak ügycsoportjai: 

Elsőfokú polgári peres ügyek 

Polgári nemperes ügyek 

2.2.3. – 

       

2.3.  

A bíróságon működő ügyszakokat és azok ügycsoportjait a bíróság elnöke az ügyelosztási 

rend meghatározása során a 2. pontban foglaltaktól eltérően is meghatározhatja. 

       

 

3. Ügyszakok szerinti ügykiosztás 

 

3.1.  

Az ügykiosztásra a Marcali Járásbíróság elnöke jogosult. 

Akadályoztatása esetén az ügykiosztásra a 7. számú tanácsban ítélkező bíró jogosult. 
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A bíróság elnökének és a 7. számú tanácsban ítélkező bírónak együttes akadályoztatása esetén 

az ügykiosztásra a 14. számú tanácsban ítélkező bíró jogosult.  

 

3.2.  

A Marcali Járásbíróságon az ügykiosztás automatikusan, a felek (terheltek) nevének 

kezdőbetűje szerinti sorrendben elosztott ügyszámok alapján történik. 

 

A büntető és szabálysértési ügyek a kr. érkezés sorrendjében kerülnek lajstromozásra és 

kiosztásra, azzal, hogy a papír alapon érkező ügyek a kr. érkezést követően a terhelt (több 

terhelt esetén az I.r. terhelt) nevének alapulvételével betűrend szerint kerülnek lajstromozásra 

és kiosztásra.  

A polgári ügyek az alperes (több alperes esetén az I.r. alperes) nevének alapulvételével 

kerülnek lajstromozásra és kiosztásra. 

 

3.3. –  

 

3.4. Az automatizmustól történő eltérés esetei 

Az általánosan alkalmazott ügykiosztási módszertől történő eltérés eseteinek meghatározása. 

 

A kiosztásra jogosult az ügy intézésére az automatizmus alapján meghatározottól eltérően 

másik bírót, bírósági titkárt, bírósági ügyintézőt jelölhet ki, ha ezt 

 

3.4.1. az ügy tárgya 

- 

 

3.4.2. az ügy perjogi sajátosságai, ezen belül különösen 

3.4.2.1. a soronkívüliség érvényesülése, vagy  

3.4.2.2. egyesítés, együttes elbírálás végett, vagy 

3.4.2.3. bíró kizárása miatt, vagy 

3.4.2.4. az ügy előzményi eljárásával fennálló szoros összefüggés miatt 

 

3.4.3. az egyenletes munkateher biztosítása, ezen belül különösen 

3.4.3.1. ügyhátralék feldolgozása, vagy 

3.4.3.2. adott ügy munkaigénye, terjedelme, vagy 

3.4.3.3. az ügyek érkezéséből adódó egyenlőtlenség kiküszöbölése 

 

3.4.4. egyéb körülmények, ezen belül különösen 

3.4.4.1. ítélkezési szünet tartama alatt vagy miatt, vagy 

3.4.4.2. bíró távolléte miatt, 

3.4.4.3. bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt, 

3.4.4.4. bíró tartós (30 napot meghaladó) távolléte miatt  

 

indokolttá teszik.  

 

 

3.5. A vezetők által intézett ügyek kiosztásának módszere 

 

Elnöki ügyben a Marcali Járásbírósági elnöke jogosult intézkedni. Távollétében az elnöki 

ügyek intézésében a 7. számú tanácsban ítélkező bíró helyettesíti az elnököt. 

 

3.6. –  
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3.7. Az ügykiosztás menete 

 

3.7.1.  

A kiosztandó ügy bemutatása az ügykiosztásra jogosultnak. 

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. 

 

3.7.2.  

Az irat útja, a közreműködők feladatai 

 

Az érkezett ügyeket az ügykiosztásra jogosult a civilisztikai ügyszakban az alábbiak szerint 

osztja ki: 

 

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

            14. tanács: 6-tól 10-ig végződő ügyszámú ügyek. 

 

Az 5. tanácsban ítélkező bíró kirendelésének közeljövőben várható lejártára tekintettel a 

tanácsra új ügy már nem kerül kiosztásra. 

 

A bíróságon, kivételes esetekben, készenlét és ügyelet keretében polgári és büntető peren 

kívüli ügyeket intéznek a 8., 17., 18., 19. és 20. számú tanácsok. Esetükben az ügyek 

kiosztása az automatikus rendtől eltérően, a készenlét és ügyelet elrendelésének megfelelően 

történik. 

 

A Marcali Járásbíróságon bírósági közvetítői tevékenységet lát el dr. Vucskics Petra bírósági 

titkár. 

 

Az érkezett ügyeket az ügykiosztásra jogosult a büntető ügyszakban az alábbiak szerint osztja 

ki: 

 

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

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

 

A bíróságon kirendelés keretében szabálysértési és büntető peren kívüli ügyeket intéz a 28. 

számú tanács. 

 

Az automatikus szignálástól eltérően a magánvádas ügyekben a tárgyalást megelőző eljárási 

cselekményeket a 7. számú tanács végzi, míg a büntetővégzéses ügyeket a titkár 

munkaterhétől függően, a civilisztikai peren kívüli ügyeket pedig a polgári bírák 

munkaterhétől függően a 2. számú tanács intézi.  

 

 

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

tevékenység elősegítése érdekében önállóan tesznek meghatározott intézkedéseket. 

 

A bírósági ügyintézők és a közvetítést végző titkár esetében helyettesítés nincs. 
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3.8. 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. 

 

 

3.9. A helyettesítés rendje 

 

Akadályoztatásuk esetén  

 

az 1. számú tanácsot a 14. számú tanács, 

a 2. számú tanácsot a 7. számú tanács, 

az 5. számú tanácsot a felváltva az 1. és 14. számú tanácsok, 

a 7. számú tanácsot a 2. számú tanács, 

a 14. számú tanácsot az 1. számú tanács 

 

 helyettesíti. 

 

A 17., 18., 19. és 20. számú tanácsok helyettesítése az ügyeleti rendnek megfelelően történik. 

 

3.10.   

Az ügyek tanács és név szerinti elosztásának rendjét ezen ügyelosztási rend. és 2. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

 

Kaposvár, 2022. április 12. 

 

                                                                                        

         Dr. Hajnal Éva 

      a Kaposvári Törvényszék elnöke 
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1. számú melléklet a Marcali Járásbíróság ügyelosztási tervéhez 

 

                         A beosztott bírók által intézett ügyek 

 

  
Tanács-

szám 

 

Név 

 
Intézett ügycsoport 

 
Helyettesítés 

 

1. dr. Geiszt Katalin Civilisztikai peres  1-5 dr. Csór Laura Lilla 

 

2. dr. Trombitás Gábor Büntető 1-4 

Büntető és civilisztikai peren 

kívüli 

dr. Kostyák Krisztina 

7. dr. Kostyák Krisztina Büntető 5-0 

Büntető peren kívüli 

dr. Trombitás Gábor 

14. dr. Csór Laura Lilla Civilisztikai peres  6-10 dr. Geiszt Katalin 

 

 

 

 

2. számú melléklet a Marcali Járásbíróság ügyelosztási rendjéhez 

 

          A beosztott titkárok és bírósági ügyintézők által intézett ügyek 

 

 
Tanács-

szám 

Név 

 
Intézett ügycsoport 

 
Helyettesítés 

Ügyintéző Szabó Istvánné Munkaköri leírásának 

megfelelően a bíró utasítása 

alapján önálló aláírási joggal jár 

el polgári peres és nemperes 

ügyekben 

Nincs 

Ügyintéző Szőcsényi Jánosné Munkaköri leírásának 

megfelelően a bíró utasítása 

alapján önálló aláírási joggal jár 

el a büntető ügyekben. 

Nincs 

  titkár dr. Vucskics Petra  Bírósági közvetítés Nincs 
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3. számú melléklet a Marcali Járásbíróság ügyelosztási rendjéhez 

 

                  A kirendelt bírók által intézett ügyek 

 

 

 
Tanács-

szám 

 

Név 

 

Kirendelés a 

járásbírósághoz 

 

Intézett ügycsoport 

 

Helyettesítés 

 

Honnan  Időtartam 

    5. dr. Vass Gabriella Éva Kaposvári 

Járásbíróság 

2021. 

január 1.-  

2022. 

január 1.-

2022. 

május 31. 

 

Folyamatban lévő 

ügyek 

 

dr. Geiszt 

Katalin, dr. Csór 

Laura Lilla  

   17. dr. Gál Attila  Kaposvári 

Járásbíróság 

2021. 

január 1.-  

Polgári és büntető 

peren kívüli 

dr. Major Zsolt, 

dr. Szabados 

Bálint, dr. Végh 

Andrea, ügyeleti 

rendtől függően 

   18. dr.  Major Zsolt Kaposvári 

Járásbíróság 

2021. 

január 1.-  

Polgári és büntető 

peren kívüli 

dr. Gál Attila, dr. 

Szabados Bálint, 

dr. Végh Andrea, 

ügyeleti rendtől 

függően 

    19. dr. Szabados Bálint Kaposvári 

Járásbíróság 

2021. 

január 1.-  

Polgári és büntető 

peren kívüli 

dr. Gál Attila, dr. 

Major Zsolt, dr. 

Végh Andrea, 

ügyeleti rendtől 

függően 

    20. dr. Végh Andrea Kaposvári 

Járásbíróság 

2021. 

január 1.-  

Polgári és büntető 

peren kívüli 

dr. Gál Attila, dr. 

Major Zsolt, dr. 

Szabados Bálint, 

ügyeleti rendtől 

függően 
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4. számú melléklet a Marcali Járásbíróság ügyelosztási rendjéhez 

 

                  A kirendelt bírósági titkárok által intézett ügyek 

 
Tanács-

szám 

 

Név 

 

Kirendelés a 

járásbírósághoz 

 

Intézett ügycsoport 

 

Helyettesítés 

 

Honnan  Időtartam 

28. dr. Magori Judit Siófoki 

Járásbíróság 

2021. 

július 1.- 

Civilisztika 

nemperes  

Végrehajtás 

Szabálysértés 

Büntető peren kívüli 

nincs 

 


