
l. Alapadatok

1,1. Az tigyelosztAsi rendet a j6r6sbir6s6g elndke hatdrozzameg.

1.2. Aj6r6sbir6s6g iigyeloszt6si rendjet a bir6s6gok szervezetdr6l 6s igazgat6sar6l sz6l6 201 1. 6vi CLXL
tdwdny (Bszi.) 9. $ (1) bekezddse alapjan - figyelemmel a 612015. CXI. 30.) OBH utasit6s (Ig. szab,)
115, $ (1) bekezdds6ben hatarozott elvekre - a Bir6i Taniics 6s a kolldgiumok vdlemdnydnek
ismerqtdben a 2018. 6vre vonatkoz6an az alilbbiak szerint hatarozom mes.

2. A bfr6sfgon miikiid6 iigyszakok

2.1, Biintet6
A jrir6sbir6s6,g bfr6i (tan6csai) 6s igazs6gtgyi alkalmazottai a biintetoeljar6sr6l sz6l6 1998. 6vi XIX.
tOrvdnyben (Be.), valamint a 2017, dvi XC. torvdnyben (rij Be.) 4s az egy6b jogszab6lyokban
meghatarozott, a j6r6sbir6s6g hatdskttrdbe ds illetdkess6gdbe taftoz6, a ktivetkez6 flgycsoportokba sorolt
biintet6tigyekben j 6rnak el.

2. I . t . Biintet6 iigyszak Ugycsgportjai felsorolasa
r elsofokribtintet6Ugy
o fiatalkorubtintetoiigye
r biintet6 nemperes tigy
r bir6s6gi mentesftds irdnti iigy
o egy6b (vegyes) tigy

2.2. Szab6lys6rt6s
A j6r6sbir6s6g igazsagiigyi alkalmazottai a szabalys6rtdsekr6l, a szab6lys6rt6si elj6r6sr6l ds a
szab6lysdrtdsi nyilv6ntart6si rendszerr6l sz6l6 2012. 6vi II, tiirvdnyben (Szabstv.) 6s az egy€b
jogszabdlyokban meghattrozott, a jardsbir6sS,g hat6sk0rdbe es illetdkess6gdbe tartoz6, a k0vetkez6
tigycsoportokba sorolt szab 6lys 6rtd si iigyekb en j 6rnak el.

2.2 " | . Szabillys6rtdsi ti gy szak iigycs oportj ai felsorolAsa
o szab4lysdrtdsi hat6s iry hatdrozata ellen benytijtott kifo g6s (panasz)
r szabdlysdrt€si elz6rrissal is sirjthat6 szab6lysdrtds miatti iigy
. szab6lys6rt6si tigyben emelt tigydszi 6v6s
. szabflysdrtdsi perujitdsi tigy
. szabdlysdrt6si egydb Ugy

2.3. Civilisztika
A jar6sbir6sflgbirSi (tan6csai) ds igazs6gtigyi alkalmazottaiaPolg6ri perrendtart6sr6l sz6lo 1952, dvi III.
tdrvdnyben (Pp.), valamint a 2016. 6vi CXXX. tdrvdnyben (tj Pp.) 6s az egyeb jogszabdlyokban
meghatarozott, a j6r6sbir6s6g hat6sktirdbe ds illet6kess 6g6be tartoz6, a kovetkezo iigycsoportokba sorolt
polgriri tigyekben j6rnak el.

2.3. 1. Civilisztikai tigyszakok felsorol4sa
2.3.2. Polgdti
2.3 .2. L Pol gari iigyszak iigycsop ortj ai felsoroldsa
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. elsofokir polg6ri peres i.igy

. polgrlri nemperes rigy

. vdgrehajtdsi tigy

2.3.3. Gazdasdgi
2.3 .3.1, Gazdasdgi iigyszak rigycsoportjai felsoroldsar els6fokri gazdasilgiperes iigy
. els6fokil gazdasiigi nemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztr{s

nkateher
t6si rend
elosztdsi

3 .7 . Az figykioszt6sra j ogosultak-beledrtve a helyettesrtdst is
Az i'igyek kiosztdsdt a jdr6sbir6silg eln0ke vdgzi, helyettesit€sdre az fitalakijelolt bfr6 jogosult.

3.2. Az 6lta|
Az iigykiosrigycsoport" f:#-.r,:I":::li#ili::,,fl".
3'3' Tobb rigyelosztrisi m6dszer egyi.ittes alkalmazdsdval kiosztand6 iigyek kiosztasanak szab1lyai

Polgari peres iigyszakban az tigyeket a kdt polgdri rigyszakos bir6 folyamatos, egym6st kdvet6v6ltdsban kapja, amelyen beltil az drkezds sonendfoben i'+-*, tan6csra kerul kioszt6sra minden els6,a 7-es tan6csra minden mdsodik peres tigy.

Polgriri nem peres iigyszakban az iigyek elosztdsa

a polgari bir6k kdzcitt egym6st kdvet6 v6lt6sban trirtdnik.
a titk6rok ktizcitt (vdgrehajt6si iigyszak) r/2-r12 ar6nyban folyamatos, egymdst krivet6 valtds szerint,

Biintet6 peres iigyszakban az lrkezds sorrendj6ben egym6st kdvet6en v6ltva tdrtdnik.

es tigyszak 6t 6lland6 btinteto tanics kdzott az drkezds soruendjdbenv6lt6sban hogy az erkezds sorrendjdben a 9-es tan6csra keri.il
n els6, a 3. masoAit peres iigy.

3'4' Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykiosztdsi m6dszert6l trirtend elterds esetei meghat6roz6sa, amelyek
kr,ilclnosen

3.4.1. E
a /11J.+,1,1.
3,4.1.2.
3.4.2. Perjogi helyzethez kdpest
3.4.2.1, Soronkiviili rigy
3.4.2.2 Egyesitds, egyiittes elbfr6l6s vdgett
3.4.2.3. Birb kizhrhsa miatt
3.4 2.4. Az iigy el1zmenyi elj6r6saval fenn6ll6 szoros osszefriggds miatt
3.4.3. Egyenletes munkateher biztosit6sa vdgett c
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3.4.3.L Ugyhftral6k feldolgoz6sa miatt
3 . 4.3 .2. U gy munkai gdnye s s6ge, terj edelme miatt
3.4,3.3. Az iigyek drkezds6bril ad6d6 egyenlotlens6g kikiiszOboldse 6rdek6ben
3.4.4. Egy €:b kciriilm6nyekhez kdpest
3.4.4.L Itdlkezdsi szilnet tartama alatt vagy miatt
3.4.4.2. Bir6 tdvolldte miatr - figyelemmel az i.igy jellegdre
3,4,4.3. Bir6 szolg6lati viszony6nak megsziindse miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) tdvoll6te miatt
3.4.4.5, Tdbb szempont egyiittes fenn6ll6sa

3.5, A vezet6k 6ltal intdzett iigyek kiosztAsilnak m6dszere
A bir6s6gi vezet6 rdszdre az tigyek kioszt6s6nak rn6dj6t befolydsolhatja a t6rgyal6si kotelezettseg
mdrtdke es az igazgat6si feladatok munkaterhe. A rdszdre tdrt6no Ugykioiztds az-6ltalAnos m6dszerek
alapj 6n tortdnik az 3.2-3 .4. pontban megj eloltek szerint.

3.6. Aziigykioszt6s menete
3.6,1, A kiosztand6 iigy bemutatAsa az iigykiosztfsra jogosultnak
A bir6s6gok egysdges iratkezeldsi szabfilyzatdr6l sz6l6 1712014. (XII,23,) OBH utasiris (Beisz.) 85-g7,
$-ai drtelmdben a kezd6iratot 6s a kezdoiratkdnt kezelend6 iratot iigyiratkdnt az esetleges el6zmdnyi
tigyiratokkal felszerelve a lajstromba ttirtdnd bejegyzds napjdn, de legk6s6bb az 6rkez6st kovet6
munkanapon az irodavezeto bemutatja aztigyelosztiisra jogosult b{r6sfgi vezet6ner.

3.6,2. Az irat 0tja, a kozremtiktjd6k feladatai
Az tigy kioszt6s6ra jogosult az eli6r6 bir6t legkds6bb az irat bemutat6s6t k6vet6 munkanapon a jelen
i'igyelosztdsi rendben foglaltaknak megfelelSen kijelcili. A kijelCIlds ut6n az iratot nyomban-vissza kell
juttatni az irodfnak. Az iroda az elifu6 bir6 kijeldldse utfn alajstrornbabejegyzi az elj6r6 bir6i tan6cs
sorsz6m6t, majd az iratot a bir6nak a kijeltilds napj6n, de legkdsobb a kdvetkezo munkanapon bemutatja.

3.7 , Az dtosztfs rendje
Az i'igyek 6tosztds6ra csak kivdtelesen, a jogszabdlyban ekiirt felt6telek fenndll6sa esetdn keriilhet sor
azzal, hogy ilyen esetben eangy kiszigndldsa az iigyelosztdsi rendben meghat6rozott 6ltal6nos szab6lyok
szerint tdrtdnik,

3.7,L Az 6tosztfs esetei
A bir6s6g elnOke, illetve az tigykiosztisra jogosult m6s bir6sdgi vezeto az igy int6z€sevel m6sik
tan6csot (bir6t) jelc,l ki akizttrhsa, a bfr6 szolg6lati viszony6nak megsziindse, atart6s t6voll6te, nigy
jellegdre is figyelemmel tavolldte, az egyenletes munkateher biztosit6sa, az Ugyh6tral6k feldolgo z6sal, a
bir6 6thelyez6se, kirendel6se 6 s k tzfu Lsa osetdn,

3,.7,2.81jtu6s az Ugy 6toszt6sakor
Atosztdskor az ljgy iratai bemutat6sra keriilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, o az iraton az 1tosztits
ok6nak megjeldldse mellett m6sik tandcsot (bir6t) jelcil ki, ei dritummal, al6ir6ssal ell6tva bemutada az
irod6nak az i.igyet az ltosztits lajstromban tor16n6 6tvezetdse drdekdben. A Beisz. 87. $ (l) bekeiddse
6rtelmCben a kijeldlds m6dositdsa esetdn az iroda az i.igyirat bemutat6s6val 6rtesiti mind a kor6bban,
mind az rijonnan kijelolt bir6t. Az 6toszt6s az 6ltal6nos tigykioszt6si m6dszerek szerint t6rt6nik.

3.8. A jelen tigyeloszt6si rend az 7. 6s2. szitmfmelldkletekettartalmazza.

Ie

Battonya, 2017. december 10.



A melldklet iddbeli

1. Melldklet:

A beosztott b ft6k 6Ltal intlzett iigyek

,-december3l.
r TanAcsszdrn Intdzett iigycsoport

biinteto peres/ nemperes iigyek(kcizvddas magdnvddas
p6tmagdnvddas ),

dr. Mucsi Hajnalka bir6

Bal6zsn6 dr. Molndr Borbdla lf.r* tigy.f.i
bir6 i- hdzass6si '.'"'i -' l'-^ I

, 
- gyermekelhelyez6s megvdltoztat6sa irdnti per,

i- kapcsolattwt6s szabhlyozdsa irdnti per,
i- gyermek tartdsa ir6nti per,
l - tdrvdnyen alapul6 egydb tart6si per,
- tulajdoni per,
- birtokvddelmi per,
- lak6stigyi per,
- cirdkldsi per,
- szerz6ddses jogviszonyb6l szhrmaz6 kiitelmi per,
- szerz6ddsen kfviili kdrtdrft6s ir6nti per,
- vdgrehajtfsi perek

i- apas6gi 6s szirmazds megdllapltdsa irdnti per,
j- sziildi feliigyelettel kapcsolatos per,

t-
i-
l- h6zass6gi

i vagyonJogl lgeny,

i- gyermekelhelyezds irdnti per,

i - gyermekelhelyez6s megv6ltoztatdsa irdnti per,
i - kapcsolattartils szab|lyozilsairdnti per,
i- gyermek tart6sa ir6nti per,
r - t<irv6nyen alapul6 egy€b tartdsi per,
i - tulajdoni per,



dr. Fut6lldik6 bir6
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1- birtokvddelmi per,
j- lak6siigyi per,

I
I

nemperes tigyek :
- apas6g vdlelmdnek megdcint€se
- v6lasa6si nivj egyzdkkel kaposo latos elj ar6s
-egyezs6gi kis6rletre id6z6s

buntet6 
.p"tg:/ nemperes iigye (k0zv6rlas, mag6nv6das,

p6tmagdnv6das),

Z. Mell6klet:

A beosztott titk6rok 6s bir6s6gi iigyintdzo altal intdzett tigyek

A melltlklet id("
Tandcssz6rn
(ha van)

B,

L7,

-dt

dr, Keszthelyi Melinda
bir6sigi titkdr

nemperes iigyek:
- vdgrehajtdsi tigyek,
- poledri nemperes tigyekben megkeresdsek,

- szabdlytalan vdtelez6s
- kcirnyezetet fenyeget6 vesz6lyhelyzet
megsziinter6sdvel iisszefiig96 j ogvita,

- t gttrlqzltlasl$lyr e t drt 6 n 6 b ej uiris kik6nys z erf t6 se

nemperes iigyek :
-v6grehajtdsi iigyek, :

- szab6lytalan v6telezds
- kcirnyezerer fenyeget6 veszdlyhelyzet
megszfinterds6vel tisszefiiggd jogvita,

- felhaszn6ldsi helyre tcittenO Ueiui6s kik€nvszerit6se
19. dr, Keszthelyi Melinda

birSsdgi titkfr
szab6lysdrtdsi peres 6s nemperes iigyek

nemperes iigyek:
- Vdgrehajt6si iigyek

g-ban , 264.$ (3) bekezddsEben
kben intdzkedik)
ljdrdsban :

- holtnak nyilvdnitisi elj6r6s,
- el6zetes bizonyitds
- el6zetes jognyilatkozatok nyilvdntartdsba

v6tele,

10. T6thn6 Gonda Julianna
bir6sigi tigyint6z6



- Sltaldnos meghatalmazas.
- lak6s kiiirit6se
- let6ttel kapcsolatos i.igyint6z6s
- panasznap


