
A Battonyai Jfrrisbfrbsfg20l9. janufr 1. - december 31. kiiziitt hatflyos
iigyeklsztf si nendj 6nek m6dosft:lsa

1. Alapadattok

LL Az tigl'eloszt6si rendet a j6rrisbir6sdrg elnoke hattuozzameg.

1,2. Aj6r6s1cir6s6g iigyr:loszt6si rendjdt a bir6s6.gok szervezetlrol €,s rgazgat6sfrol sz6l6 20Ii . 6vi CLXI.
tdrv6ny (Bszi.) 9, $ (1) bekezd6se ds a 10. $ (1) bekezddse alapj6n -- figyelemmel a 612015. (-KI. 30.)
OBH utasitris (Ig. szab.) 115. $ (1) bekezdds6ben hatfnozott elvekre - a Bfr6i -Ian6cs 

6s a kolleeiumdk
v6lemdnydnek ismeretdben a2019. dvre vonatkoz5an az alitbbtak szennt hatiiroz:om mes,

2. A bir6sfgon miikiidd iigyszakok

2.1. Btintet(r
A j6r6sbiro:s5g birfu (tan6csai) 6s igazs6gi.igyi alkalmazottai a biintet6elj6r6sr6l sz6lo i998. 6vi XIX.
tcirvdnyben (Be.), valamint a 2017. tlvi XC. torvdnyben (rij Be.) es az egy6b jogszabdyokban
meghatirozott, a jdr6sbiros6g hat6skor6be ds illetdkessdg6be tafioz6, a kcivetkez6 i.igycsoportokba sorolt
bi.intet6i.igyekben j 6rnah el.

2. L 1 . Biintet6 iigyszak tigycsoporlj ai f'elsoroldsa
r elsol:okri btintet6i.igy
o fiatalkonibtintertotigye
o bilntet6 nemperes iigy
. bir6r;6gi mentesitds ir6nti ligy
. egydb (vegyes) iigy

2.2. Szabfb's6rt6s
A j6r6sbir6s6g tgazsfryigyt alkalmazattai a szabfiysdrtdsekrol, a szabiiys6rtdsi elj6r6.sr6l ds A

szabiiysert(lsi nyilv6nt,artdsi rendszerr6l sz6l6 2012. evi IL torvenyben (Szabstv.) 6s az egy4b
jogszabdlyokban meghatttrozott, a j6rdsbir6s6g hatdskdrdbe 6s illetdkess6gebe tartoz5, a kovetke{o
i.igyc s op orlokb a s oro lt s;zab itly s 6rt6 s i il gyekb en j 6rnak el.

2.2.L S zablLlys6rl6si iigyszak tigycsoportj ai fels orol6sa
. szabtiysdrt6si hrrt6s6g hatfrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o szabtiysdrtdsi elz6r6ssal is srijthat6 szab6lysdrtds miatti tigy
o szab6lys6rt6si i.igyben emelt iigydszi 6v6s
o szabfiysdrt6si penijit6si iigy
o szab|lysdrldsi egydb iigy

2,3. Civilisz:tika
A j6r6sbfr6si6gbir6r (tan6csai) 6s igazs6giigyialkalmazottai aPolg6riperrendtarl.risr6l sz6l6 1952. dvi IIL
torvdnyben (Pp.), valamtrt a 2016, 6vi CXXX. tcirvdnyben (rij Pp.) 6s az egyeb jogszabiiyokbAn
meghathrozott, a jhrisbirosfry hat6skor6be 6s illetdkess6g6be tar1oz6, a kovetkez6 tigycsoportokba sorcilt
polg6ri iigyr:kben jdrnak el.

23.f . Civilisztikai iig,yszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.1, P olg6ri i.igyszrak i.igycsoporlj ai felsorol6sa



. elsofokri polg6ri peres iigy

. polg6ri nemperes iigy

. .,r6grehajt6si tigy

2.3.3. Gazdasilgi
2 .3,3 . L G azdasdgi ri gys zak iigyc soportj ai fel s oro l 6s a
. elsofokri gazdasdgi peres i.igy
. elsofoku gazdasdgi nemperes tigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztfs

A jAr6strir6sdg elnoke a kioszt6snak abirdk, a bir6s6gi titk6rok, a bir6s6gi igyint<lzo kcjzotti munkateher
jefentos eltdr6sdt eredmdnyezo hatfsdt (munkateher kiegyenlit6sdnek elve), tov6blb6 azigyel<tszt6si rend
n16dosi16s6nak felt6teleit negyeddvente feliilvizsghlja,6s sztiksd:g eset6n kezdemdnyezi az iigyelosztAsi
lehd mirdosit6s6t.

3.I. Az i.igykioszt6sra jogosultak-beledrtve a helyettesit6st is
Ap iigyek kioszt6s6t a j6r6sbir6s6g elncike vdgzi, helyettesitd sdre az illtalakijelolt bir6 jogosult.

3 .2 . Az 6ltal 6no s an alkahnazott tigykio sztds i m6 dszer me ghatdr ozdsa
AB i.igykioszt6s alapja minden tigycsoportban az 6rkez6si sorrend, Az tigyek tan6csra kiosztflsa
ii$Ycsoprortonkdnt, a soron kovetkezo igyszfim ds a tandcsok szfnnozhsdnak sorrerrdje szerint l.ortdnik.

Tobb iigyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazds6val kiosztand6 tigyek kiosztAs6nak szabalyai

l> Polg6ri peres i.igyszakban az iigyeket a kdt polg6ri iigyszakos bfr(r folyamatos, egym6st
koveto v6lt6sban kapja, amelyen behil az 6rkez6s sorrendjdben a 4-es taniicsra kerril
kioszt6sra minden els6, a 7-es tan6csra minden m6sodik peres iigy.

l> Polg6ri nem peres i.igyszakban azigyek elosztfsa

o a polgdri bir6k kozott egym6st kcjvet6 vdlt6sban tort6nik.
o a titk:irok ktizbtt (v6grehajt6si iigyszak) ll3-ll3 arfnyban folyamatos, egymfst

kiivetd vriltfs szerint.

> Brintet6 peres tigyszakban az lrkezes sorrendjdben egym6st kovet6en r,61tva tortdnik,

)> Br'intet6 nem peres tigyszakban az igyek a kdt 61land6 biintet6 tan6cs kcjzott az drkezds
sorrendjdben egym6st kcjveto v6lt6sban tortdnik akkdnt, hogy az drkez:6s sorrendjr5ben a 9-es
tan6csra keriil kioszt6sra minden elso, a 3. tan6csra minden m6sodik nemperes iigy.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott tigykiosztdsi m6dszeftol tortdnir eltdrds esetei meghatfiroz6sa, amelyek
kiilcinosen

3 .'4.1 . E ltdrds az ijgy tfrg"y 6hoz kdpest
3.'{1.1. Speci6lis szak6rtelmet igdnyel
3 .'4.1 .2. Nemzetkozi elemet tartalmaz
3.'t.2. Perjogi helyzethez k6pest
3 .'4.2.1 . Soronkiviili rigy
3 .'4 .2.2. Egyesitds, egyi.ittes elbirril6s vdgett
3,4.2.3. Bir6 kizfnitsa miatt
3.'4,2.4, Azijgy el6zmenyi elj6r6sfval fenn6ll6 szoros cisszeftiggdrs miatt
3,'4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6s a v egett
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3,4.3 .\, Ugyh6tral6k feldolgo zdsa miatt
3 .4 .3 .2. U gy munkai gdnyess6ge, terj edelme miatt
3.4.3.3, Az iigyek drkez:6s6bol ad6d6 egyenlotlensdg kiktiszcibdldse 6rdek6ben
3 .4.4. Egy eb konilm6n5, eI<hez kdpest
3 .4, 4.1, It6ll<ez6si sztinet tartama alatt v agy miatt
3 .4.4.2. Bir<i t6volldte miatt - figyelemm el az .jgy j ellegdre
3.4.4.3. Bir<l szolg6lati viszony6nak megszrin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 :napot meghalad6) t6volldte miatt
3 .4.4.5 . Tcitrb szempont egyiittes fenn6ll6sa

3 .5 . A vezelnk iltal rnte:zett iigyek kiosztds6nak m6dszere
A bir6s6gi vezeto res:zdre az igyek kioszt6s6nak m6djrit befoly6solhatja a
m6rtdke es az igazgat6si feladatok munkaterhe. A rdszere tort6n6 i.igykioszt6s
alapjiln tdrl<lnik az 3 .2-1\ .4 . pontban megjeloltek szerint,

3,6. Az iigykiosztds menete
3,6,1, A kiosztand6 iigy bemutatfsaaz tigykiosztdsra jogosultnak
A bir6sfgok egysdges iratkezel6si szabitlyzatftrol sz6lo 1712014. (XIL23.) OBH ut | 85-87.
$-ai drtelmdben a kezdoiratot 6s a kezd6iratkent kezelend6 iratot iigyiratkdnt az ,zmdnfii
iigyiratokkal felszerelve a lajstromba tcirtdno bejegyzds napjfn, de legkdsobb koveto
munkanapo n az rodaverzeto bemutatja a:z iigyeloszt6sra jogosult bir6sdgi vezetonek.

3,6.2. Az nttt ritia. a kotremtikod6k felaclatai
Az ngy kiosztds6ra jogosult az eljdr6 bir6t legkdsobb az irat bemutat6s6t kcjvet6 munkanapon a jel{n
rigyeloszt6si rendben foglaltaknak megf'elel6en kijelcili. A kijelolds utinaz iratot nyomban vissza k{ll
juttatni az rrodinak. Ai; iroda az eljitro bir6 kijeloldse utdn a lajstrombabejegyzi az eljtno biroi tan6ds
sorszhmilt, najd az iratot a bir6nak a kijelol6s napjitn, de legkdsobb a kcjvetkezo munkanapon bernutatjp.

3.7 . Az 6toszt6s rendie
Az iigyek 61osztfs6,ra csiak kiv6telesen, a jogszabfiyban eloirt feltdtelek fenn6ll6sa esetdn kelilhel sor
azzal, hogy ilyen esetbern azigy kiszigndl6saazigyeloszt6si rendben meghatdrozott6ltal6nos szzLbilyo[<
szerint tort6nik,

3.7,L Az ifiosztfs esetei
A bir6s6g elnoke, illetve az tigykiosztdsra jogosult m6s bir6s6gi vezetl az igy int6zdsdvel m6s1k
tandcsot (bir6t) jelcil ki akizdrdsa, abfuo szolgflati viszony6nak megszrlndse, a tart6s t6volldte, az n$y
jellegdre is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkateher biztosit6sa, azigyhifirallk feldolgoz6sa, a
bir6 dthely ezdse, kirend el6se es kiztrilsa esetdn,

3..7 .2. Elj6rdLs az ijgy 6toszt6sakor
Atoszt6skor az ijgy iratai bemutat6sra kertilnek a kiosztdsra jogosult vezet6nek., o az naton az iitosztfis
okdnak megieloldse me,llett m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki, 6s d6tumrlal, al6ir6ssal ellftvabemutatja gz
irod6nak az igyet az ttLosztils lajstromban tortdno ffivezetdse 6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) be1<ezd6ge
drtelmdben a kijeldl6s m6dosit6sa esetdn az iroda az igyuat bemutatdsiival 6rtesfti mind a kor6bban,
mrnd az uJonnan kijelolt birot. Az atosztfis az iitalftnos iigykiosztiisi m6dszerek szerint tcirtdnik.

3 , 8. A j elen i.igyeloszt6sri rend az 7 . 6,s 2. sz6mu melldkletek et tarlalmazza.

Battonya, 2019. szeptember 12.

Dr. Varga Gabriella
ajdrdsbir6sdg elnoke

tdr gy aI6si kotel: zetts{ g
az titalfnos m6dszerdk
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l. Melldklet:

A beosztott bir6k 6ltal intezett tigyek

lldklet irnelf ef( tet rd6bell hata lya: 2tJl9. ianu6l 1 . - december 3 I
ACSSZAln N6v Intezett tigycsoporl

3 dr. Mucsi Hainalka bir6 biintet6 peres/ nemperes iigyek(kcizv6das mag6rLv6das
p6tmag6nv6das ),

4 BalSzsn6 dr. Moln6r Borbdla
bir6

Peres iigyek:
- h6zass6gr per,
- apasdgi es sz6rmaz6s megdllapit6sa ir6nti per,
- sziiloi feltigyelettel kapcsolatos per,
- gondnoks 6ggal kap csolato s per,
- orokbefogad6ssal l<apcsolatos per,
- hhzassitgr p eren ki viil 6rv6nye sitett h6zas s6gi
vagyonjogi igdny,

- gyermekelhelyezds iriinti per,
- gyermekelhelyez6s megvriltoztatiisa ir6nti per,
- kapcsolattart6s szabillyozttsa ir6nti per,
- gyermek tartdsa irdnti per,
- torvdnyen alapul6 egydb tart6si per,
- tulajdoni per,
- birtokv6delmi per,
- lak6si.igyi per,
- circikldsi per,
- szerz6ddses jogviszonyb6l szfrmaz| kotelmi pr:r,
- szerzod6sen kiviili k6rtddtds ir6nti per,
- vdgrehajt6si perek
- egydb per,

nemperes iigyek :

- apas6g vdlelm6neh megdont6se
- megelozl thvoltarti.s
- v flasztitsi n6vj e gyrz6kke I kap csolato s elj 6r6s
-e gyezs6gi kis6rletre id6z6s,

7 dr. Varga Gabriella bir6 Peres tigyek:
- htuassitgr per,
- apas 6gi €,s szinmaz:.6s me g6l1ap itisa ir itntr p er,
- szi.iloi feli.igyelettel kapcsolatos per,
- gondnoks6ggal kapcsolatos per,
- ordkbefo gaddssal kapcsolatos per,
- hhzassttgi peren kivtil drv6nyesitett hfuassagi
vagyonjogi rgdny,

- gyermekelhelyez6s ir6nti per,
- g yermek e lhe I ye z6 r; me gv 6lto ztaths a ir intr p er,
- kapcsolattart6s szab|lyozhsa irSnti per,
- gyermek tartilsa ir6nti per,
- torvdnyen alapul6 egydb tart6si per,
- tulajdoni per,
- birtokvddelmi per,
- lak6stigyi per,



- szerz6d6ses jogviszonyb6l szhrmaz6 kotelmi per,
- szerz6d6sen kiviili k6fidritds ir6nti per,
- vdgrehajtiisi perek
- egydb per,

nemperes tigyek :

- apasilg v6lelm6nek megdcint6se
- v iiasztdsi n6vj e gyzdkkel kap cs o lato s elj 6rf s

-egvezs6gi kis6rletre id6z6s

A mell6klet id6beli hat6l 20t9

'2. Melldklet:

A beosztott titk6rok 6s bir6s6gi igyintezo 6ltal tntezetttigyek

december 31

dr. Fut6lldik6 bir6 btinteto peres/ nemperes iigye (kozv6das, magfnv6das,
p6tmag6nv6das),

md ailuar

N6v Int6zett tigycsoport

dr. Voros M1nika Melinda
blr6sdgi titkdr

nemperes ilgyek.
- vdgrehajtdsi ilgyek,
- polgdri nemperes ilgyekben megkeresdsek,

- s zabdlytalan vdtelezds
- kornye zetet fenye getd ve s zdlyhe lyzet

me gs zdint et d s dv el oss zffiggri j o gv ita,
- felhaszndldsi helyre tortdnri bejutds kikdnyszerftdse

dr. Voros M6nika Melinda
bfr6sdsi titkdr

szabdlysdrtdsi peres ds nemperes iigtek a 19. tandcs
helyettesftdse esetdn

dr. Varga .Di6na bir6sdgi
titk6r

nemperes tigyek :

- v6grehajtdsi rigyek,
- polgfri nemperes tigyekben megkeres6sek,

- szab6lytalan v6telez6s
- kornyezetet fenyeget5 vesz6lyhelyzet
megsziintet6s6vel osszeftigg5 jogvita,

- felhaszn6ldsi helyre tcirten6 bejut6s kik6nyszerit6se

dr. Keszthelyi Melinda
bir6s6gi titk6r

nemperes tigyek :

-vegrehajtfsi rigyek, :

- szab6lytalan v6telez6s
- kdrnyezetet fenyegetS vesz6lyhelyzet
megszfintet6s6vel cisszefrig g6 j o gvita,

- felhaszndl6si helyre tcjrt6n5 bejut6s kik6nyszerit6se

dr. KeszthLelyi Melinda szabd.lys6rt6si peres 6s nemperes tigyek



bir6s6gi titkiir

szabiiysert6si peres 6s nemperes iigyek a 19. tan6cs
helyettesit6se eset6n

T6thn6 Gonda Julianna
birdsdgi iigyint6z6

nemperes i.igyek :

- V6grehajtdsi iigyek
(Vht. 260.S 6s 261. g-ban ,264.5 (3) bekezd6s6tren

meghat6rozott iigyekben int6zkedik)
-polg6ri nemperes elj6r6sban :

- holtnak nyilvdnit6si eljdr6s,
- el6zetes bizonyit6s
- elSzetes jognyilatkozatok nyilvdntart6riba
v6tele,

- lak6s kitirit6se
- let6ttel kapcsolatos iigyintdz6s
- tigyf6lsegitS nap


