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A Komlói Járásbíróság

}arc. évi ügyelosztási rendjóre vonatkozó mórlosító javaslat
az OBH §inökének ó/2015. (X1.3§.) OBH utasítás alapj:in
Az iigyek elcsztására jogosult }rírósági vezető

A Komlói

és az ügyek kiosztásának

Járásbíróságor. az ügyek kiosztását dr. Dobra Sándor a biróság

e

reldje.

lnöke, akadályoáatása

esetén a Tórvónyszék Elnóke által kijelólt birő végzíaz alábbiakra tekintettel:

Fig,,elembe veszi a,z OBH tttctsítás 115.§ (I) bekezdésében meghatórozott leljesség elvét,
absztraktsitg elvét, állandóság és évenkéntiségelvét, a munkc§eher kiegsenlítésénekelvét és az
ügyelosztitsi technikák variál|tatóságának Qz etvét. Mindezelc,e .figyelemmel u Komlói
Járósbíróságan az OBH utasitás ll6.§ (l) bekezdés.f.), g.),.i ),k) és l.} pontjai alapjón történik az
ügyek kiosztása,

Az alábbi ügyelosztási rendtől kizórólag eljárási íórvényben szabályozatt esetben vagy a bírriság
mííködésétérintií.t'bntos okból lehet eltérni, clz eltérésokai lehetnek ktilönósen: Qz ügy
soronkíviilisége,kiemelt jelentősége, nűgy munkaigényessége, illetve törvénykezési §ziinet űlűtti
munkavé gz és s el, kés zenl

é tte

l, ügye

l e í tel

ér i nte t ts ége.

Az ügyelosztási rendtől való eltéréselsősorban kizarási ol bejelentése, elfogultság, a bíró halála,
vagy a bíró 30 napot meghalacló tartós távolléte, továbbá az esetlegesen elótbrduló aránl,talan
munkateher megszüntetése miatt lehetséges, továbbá sor keriilhet rá igazgatási úton a bíróság
működését érintő fontos okbót a l4l2a02. (Vili. i.) IM rendelet (3ilsz.) 32. §-a alapján.
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A tárgyaló tanácsok/b{rák

nüNrnró ücyszax
A tanács száma

!.B.

A tanács összetétel/a bíró neve

Dr. Dobra §ándor

Helyettese

Dr, Szilágyi Szabolcs, Dr. Bölöcz

A |anács kiosztásának aránya:

30%

Tárgyalási napok

hetente szerda

Tárgyalóterem

19. számir

Az iigyek elosztására jogosult bírósági

vezető

D:. Dobra

Sándor

László

r
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közlekedósi bűncselekménye k, *a házasság.
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szemóly
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család, az i§úság és nemi erkölcsi clleni bűncse]ekmények, az államigazgatás,
igazságszolgáltatás és a kozéle tisztasága elleni búncselelanények, a közrend eIleni
bűncselekményel*, gazdasági bűncselekmények, vagyon elleni bűncse lekmények, szabálysórtési
ügyek (átváltoztatás), §atalkorúak áttal elkövetett búncselekmények, bírósági lratározatoi
anonimizálásával kapcsolalos feladatok ellátása.
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Kiielolések: kiemelt jelentóségű Ligyek, t-ratalkorirak úgyei.

hetente héttö és szerda

Tárgyalási napok
Tárgyalóterem

§r, Dobra Sándor

Az ügyek elosztására jogosuX bírósági

ügycsoportok: személy elleni bírncselekmények, közlekedési bűncseiekn-rények, a házasság, a
csalácl, az, ifiilság és nemi erkölcsi elleni bűncseleknrények, az államigazgatás, &z
igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni búncselekmények, a közrend elleni
szabálysértési
vagyon
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elleni búncselekmények,
gazdasági búncselekmónyek,
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iigyek (átváltoztatás), fiatalkorirak állat elkövetett büncselekmények, bírósági határozatok
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kapcsolatos
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tigyei.

Kijelölések: kiemelt jelentőségűr ügyek, tratalkoruak

A tanács száma

3.B.

A tanács összetétel/a biró neve

}r. Böröcz László

§elyettese

Dr. Szilágyi Szabolos, Dr. Dobra §ánclor

A tanács kiosztásának aránya

100 %

Tárgyalási napolt

hetente hétfő és szsrda

Tárgyalóterem

22. számtl

Az iigyek elosztására jogosult bírósági

vezelő
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Dr. Dobra Sándor

ügycsoportok: személy elleni bilncseleknrények, közlekedési bűncselekmények, * házasság, a
család, az ifiúsáe és nemi erkölcsi elleni biincselekmények, az államigazgatás, aZ
igazságszolgáltatás és a ,közélet tisztasága elleni brtacselekmények, a közrend elleni
bLiacselekmények, gazrlasági bűpcselekmények, yagyon elleni bűncselekmények, szabálYsértési
iigyek (átváltoztatás), fiatalkcrúak által elkövetelt buncselekmények, bírÓsági halározatok
ano:rimizálásával kapcsolato s

ie

ladatok ellátása.

Kijelölések: íiatalkorúakügyei.
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Ügycsoportok: házassági perek, apasági ós származás megállapítása iránti egyéb perek, szernélyi
állapotra vonatkozó egyéb perek (gondnokság a|á heiyezés, szülői íeltigyeíát), gye.*ek tartása
iránti perek és törvényen alapuló egyéb tartási perek, hazassági peren kívül érvényesítettházassági
vagyonjr:gi perek, kötelmi jogviszonyból eredő, továbbá tulajdoni és birtokperek. kötelrni
(kártérítés)jogi perek, lakásiigyi, gazclasági perek, öröklési jogi perek, valamint egyéb perck,
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A tanács száma

3.P.

A tanács összetétele/biró neve

Dr. Fuksz Adrienn

Helyettese

Dr. Heppenheimer Judit, Dr, Tóth Annamárra

?árgyalási napok

hetente kedd és cstitörtök

Tárgyalóterem

22. számú

Az iigyek

Dr. Dobra Sándor

elosztására jogosult bi:ósági vezető

I

Ügycsoportok: házassági perek, apasági és származás megállapitása iránti egyéb perek, személyi
állapotra vonatkozó egyéb perek (gondnokság alá lelyezés, szülői felügyelet), gyermek tarlása
iránti perek és lörvényen alapLrló egyéb tartási perek, házassági peren kívül érvényesítettházassági
vagyonjcgi perek, kötelmi jogviszonyból eredó, továbbá tulajdoni ós birtokperek, kötelmi
(kártérítés)jogi perek, lakásügyi, gazdasági perek, öröklési jogi perek, valamint egyéb perek,
bírósági határozatok ano nimizálásával kapcso latos f"eladatok ellá:ása.

Kiielölések: kiemelt jelenlóségű ügyek

12.P.

A tanács összetélele/bíró neve

§r. Tóth Annamária

Helyettese

Dr. Heppenlreimer Jrrdil, Dr" Fuksz Adrienn

Tárgyalási napok

kóthetente kedd és csütörtök

TárgyaIóterem

Az iigyek

elosztására jogosult birósági vezető

Dr. Dobra Sándor

[igycsoportok: házassági perek, apasági és származás megállapítása iránti egyéb perek, személyi
állapotra vo:::atkozó egyébr perek (gondnokság alá helyezés, szülói felürgyelet). gyermek tartása
iránti perek ós törvényen alapuió egyéb tartási perek, házassági peren kíviil érvényesítetthirzassági
vagyonjogi perek, kötelrni jogviszonyból eredő, továbbá trrlajdoni és birtokperek, kötelmi
(kártérítés)jogi perek, lakásiigyi, gazdasági perek, ijröklési jogi perek, valamini egyéb perek,
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bílósrigi hatat,tlz.iitok alttlnitttizlillisiival liapcsclli:ltls lclirLlalol, clllrtiisa
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