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A Battonyai Jfrr{sbir6sfg Ugyelosztdsi rendje
hatflyos: M zl2l.jrilius l-t6l

1. Alapadatok

l'1. Az i.igyeloszt6si rendet a torv6nyszek elnoke hatfurozzameg. Azugyeloszt6si re'dt6l az
elj6r6si torv6nyekben szabilyozott esetekben, tov6bb6 igazgatSsi riton a bir6s6g
mrikod6s6t drinto fontos okb6l lehet elt6rni.

I.2. Aj6rrisbfr6s6g iigyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szervezetdrol es igazgatfusir6l sz6lo 2011.
dvi CLXI. tcirv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapjrin - figyelemmel a 6120t5. (XI. 30.) OBH
utasft6s (Ig. szab.) 115. $ (1) bekezdds6ben meghatfrozott elvekre - a Bfr6i Tanacs 6s a
kolldgiumok v6lem6ny6nek ismeretdben a kovetkezok szerint hat6rozom mec.

2. A birt6srigon miiktidd iigyszakok

2.1. Biintet6
A j6r6sbir6s6g bir6i (tan6csai) ds igazs6giigyi alkalmazollai a bi.intet6elj hrdsr6l szolb 2017.
dvi XC. torv6nyben (Be.) 6s az egyeb jogszab6lyokban meghatfuozott, a jir1sbirbs1g
hat6skordbe 6s illet6kess6g6be tartoz5, a kovetkez6 iigycsoportokba sorolt bi.intet6iigyekben
j6rnak el.

2.I .1 . Btintet6 tigyszak iigycsoportj ai felsorolds a
o elsofokirbtintet6i.igy
o fiatalkonibiintetotigye
o bi.intet6 nemperes tigy
o bir6s6gi mentesit6s irdnti iigy
. egydb (vegyes) iigy

2.2. Szab|lys6rtds
A jar6sbir6s6g bir6i es igazsdgiigyi alkalmazottar a szab6Tys6rtdsekrol, a szab6lys6rtdsi
elj6r6sr6l es a szabfiys6rtdsi nyilvdntartiisi rendszerr6l sz6l6 2012. 6vi II. tcirv6nyben
(Szabstv.) es az egydb jogszab6lyokban meghatfrozott, a jrir6sbir6s6g hat6skor.dbe 6s
illet6kess6gebetartozo, a kovetkez6 tigycsoportokba sorolt szabflysert6si-iigyekben j6rnak
c.l

2.2.I . S zabSlysdrtdsi iigyszak iigycsoportj ai felsorol6s a
o szab6lys6rt6si hat6srig hatitrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o szabllysdrt6si elzdrdssal is srijthat6 szabillysert6s miatti tigy
. szab|lysdrt6si iigyben emelt iigy6szi 6vris
. szabilysdrt6si perujit6si iigy
. szabilysdrt6si egy6b (vegyes) iigy



2.3. Clrhsztika
A j6rrisbir6sdg birrii (tan6csai) 6s igazs6giigyi alkalmazottai a Polg6ri perrendtart6sr6l
s26161952. 6vi IIL torv6nyben (Pp.), valamint a2016.6vi CXXX, tcirvdnyben (rij Pp.)
6s az egy6b jogszabalyokban meghatfnozott, a jarilsbirSsdg hat6skcirdbe 6s
illetdkess6gebetartoz6, a kovetkezd iigycsoportokba sorolt polgari iigyekben jrirnak el.

2.3 .L Civilisztikai [gyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri

2.3 .2.1 . Pol g6ri i.igyszak i.igycsoportj ai felsorol6s a
o elsofokri polg6ri peres iigy
r polg6ri nemperes iigy
. vdgrehajt6si iigy

2.3.3. Gazdasdgr
2 .3 .3 . L G azdas 6gi tigy szak Ugyc s op ortj ai fel s oro liis a

o elsofokri gazdasilgiperes iigy
o els6fokri gazdasdgi nemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztds

A jrlrdsbir6s6g elnoke a kioszt6snak abirfrk, a bir6srigi titk6rok, a bir6s6gi iigyintdz6 k<jzotti
munkateher jelentos elt6res6t eredmdnyezo hattsdt (munkateher kiegyenlit6s6nek elve),
tov6bb6 az iigyeloszt6si rend m6dosit6s6nak felt6teleit negyed6vente feliilvizsg6lja, ds
sziiksdg eset6n kezdem6nyezi az tigyeloszt6si rend m6dosit6s6t.

Az tigvteher megoszl6s6t drdemben befolydsol6, elore nem l6that6 kciriilmdny bekovetkez6sdt
koveto 30 napon beliil az tigyeloszt6si rendet feltil kell vizsg6lni.

Az iigyeloszt6si rend feltilvizsgtiathnak szi.iksdgess6ge eset6n a tdrvdnyszdk illet6kess6gi
tertiletdhez tartoz6 j6r6sbir6s6gi elnok azigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslatfut a
feliilvizsg6latra okot ad6 konilmdnyr6l val6 tudom6sszerzdst kovetoen haladdktalanul
megktildi a torvenysz6k elnok6nek. A m6dosit6 javaslat megktildds 6t megelozoen az drintett
bir6kkal lehet6s6g szerint egyeztetni kell, 6s abirak vdlemdny6t a m6dosit6 javaslattal egytitt
meg kell ki.ildeni.

3.I. Az iigykioszt6sra jogosultak - bele6rtve a helyettesit6st is
Az iigyek kioszt6s6t a jtnilsbirosrig elnoke vegzi. Helyettesitdsdre a birfk a tanfrcsszdm
ncivekv6 sorrendj 6ben j o gosultak.

Kizint a kioszt6sb6l, aki az iigyben a Be., a Pp., az ij pp. vagy a Szabstv. alapjiln
bir6k6nt nem j6rhat el, kiv6ve azigyfel Sltal bejelentett ds m6g el nem birrllt elfogults6gi
kifog6s eset6t. A kioszt6sra jogosult kiz6rtsrlgakor a helyettesitds szabdlyait kell
alkalmazni.

3 .2. Az 6ltal6no san alkalmazott iigykioszt6si m6dszer meghat6r oz6sa
Az tigykioszt6s alapja minden i.igycsoportban az 6rkez6si sorrend. Az iigyek tan6csra
kioszt6sa iigycsoportonk6nt, a soron kovetkez6 iigysz6m 6s a tan6csok sz6mozilshnak
sorrendj e szerint tortdnik.
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3.3. Tdbb i.igyelosztdsi m6dszer egyiittes alkalmazds6val kiosztand6 iigyek kioszt6s6nak
szabillyai

Biinteto peres flgyszakban a k6t bi.inteto taniics kozott az 6rkez6s sorrendj6ben egym6st
kcivet6en vhltva tdrt6nik akkdnt, hogy az drkezds sonendjdben a 9, tan6csra kertil
kioszt6sra minden els6, a 3. tan6csra minden m6sodik p.t.r tigy.
Biinteto nem peres iigyszakban az igyek a k6t bi.intetS tan6cs krizott az erkezls
sorrendj dben egym6st kcivet6 v6lt6sban tort6nik.

Polg6ri peres iigyszakban az iigyeket a hiirom polg6ri tigyszakos bir6 folyamatos,
egym6st kcivet6 vdlt6sban kapja, amelyen belul az 6rkez6s sorrendjdben a 4. tan6csra
keriil kioszt6sra minden elso, a 7 . tanhcsra keriil kioszt6sra minden m6sodik, a 1 1.
tan6csra minden harmadik peres iigy.

Polg6ri nem peres iigyszakban az ligy ek elo szt6sa :

A polg6ri bir6k koziitt egymiist kciveto v6lt6sban tcirtdnik, a tftvoltartttsi tigyek
kiv6tel6vel, amely csak a 4. es 7 . taniicsra kertil kioszt6sra.

Az azonos i.igycsoportot intezo titk6rok kcizott az iigyek eloszt6sa az
tigycsoportokon beliil egyenlo arftnyban, egymdst koveto sorrendben tortdnik.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszertol tortdno elt6r6s esetei
amelyek kiilcjnosen
3 .4.1 . Elt6r6s az ljgy tir gy fthoz kdpest

3.4.1.1. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3.4.1.2. Nemzetkozi elemet tartalmaz

3 .4.2. Perj ogi hely zethez kdpest
3.4.2.1. Soron kfvtili iigy
3 .4.2.2. Egyesitds, egyiittes elbir6l6s vdgett
3 .4.2.3 . Biro kizfrdtsa miatt

meghatinoz6sa,

3.4'2.4. Azijgy el6zmdnyi eljdrfs|val fenn6ll6 szoros <isszefiiggds miatt
3.4.3 . Egyenletes munkateher biztositd.sa vdgett

3 .4.3 .1. Ugyh6tral6k feldolgo zdsa mtatt
3 .4.3 .2. Ugy munkai g6nyes s6 ge, terj edelme miatt
3.4.3'3. Az iigyek 6rkez6sdb6l ad6d6 egyenlotlens6g kikiiszobol6se 6rdek6ben

3 .4.4. Egy6.b kciriilmdny el<hez kdpest
3.4.4.L It6lkez6si sztnet tartamaalatt vagy miatt
3.4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel az:d;gyjelleg6re
3.4.4.3. Bir6 szolg6lati viszony6nak megsztin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6volldte miatt
3 .4.4.5 . Tcibb szempont egyi.ittes fenn6ll6sa

3.5. A vezetSk tital intezett iigyek kioszt6s6nak m6dszere
A bir6srigi vezeto rlszere az iigyek kioszt6s6t befoly6solhatja a t6rgyal6si kotelezetts6g
mdrt6ke es az igazgat6si feladatok munkaterhe. A rcszdre tcirt6no iigykioszt6 s az itltalinos
m6dszerek alapjdn tortdnik az 3 .2-3 .4. pontban megj eloltek szerint.

3.6. Az i.igykioszt6s menete
3.6.1. A kiosztand6 tigy bemutat6sa az i.igykiosztilsra jogosultnak
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A bfr6s6gok egysdges iratkezel6si szab6lyzat6r6I sz6l6 1712014. (XII.23.) OBH
utasitiis (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezd6iratkdnt
kezelend6 iratot iigyiratkdnt az esetleges el6zm6nyi tigyiratokkal felszerelve a
lajstromba tort6n6 bejegyzds napj6n, de legk6s6bb az 6rkez6st k<jvet6
munkanapon az irodavezet6 bemutatja az iigyeloszt6sra jogosult bir6s6gi
vezet6nek.

3 .6.2. Az rat itja, a kozremtikdd6k feladatai
Az ngy kioszt6s6ra jogosult az elj6r6 bir6t legk6 sobb az irat bemutat6s6t kovet6
munkanapon a jelen tigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijeloli. A
kijelol6s ut6n az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodhnak. Az fuoda az eljdr6
bir6 kijelol6se uttin alajstrombabejegyziazeljfuobiroilanlcs sorsz6m6t,majdaz
iratot a bir6nak a kijelol6s napjdn, de legk6s6bb a kcivetkez6 munkanapon
bemutatja.

3.7 . Az frtosztds rendje
Az i.igyek fitosztfshra csak kivdtelesen, a jogszabillyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa eset6n
keriilhet sor azzal, hogy ilyen esetben az iJ;gy kiszign6l6s a az igyeloszt6si rendben
meghatfirozott 6ltal6nos szab6lyok szerint t<jrt6nik.
3 .7 .l . Az fltosztfs esetei

A bir6s6g elnoke, illetve az iigykiosztfsra jogosult mris bir6sdgr vezeto az :drgy

int6z6s6vel m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki akrzfrdsa, abir6 szolgillativiszony6nak
megszrin6se, a tart6s t6voll6te, az ijgy jelleg6re is figyelemmel t6volI6te, az
egyenletes munkateher biztosftdsa, az tigyh6traldk feldolgoz6sa, a bir6
6thelyez6se, kirendeldse 6s kiz6r6sa esetdn.

3.7 .2. Elj6r6s az ijgy Stosztfsakor
Atosa6skoi azigy iratai bemut atdsrakeriilnek a kioszt6sra jogosult vezetonek, o
azitaton az iltosztits ok6nak megjelol6se mellett m6sik taniicsot (bir6t) jeldl ki, 6s
d6tummal, al6fr6ssal eIIiltva bemutatja az irodinak azigyet az 6tosrt6s
lajstromban tortdn6 iltvezetdse 6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezd6se
6rtelm6ben a kij elcil6s m6 do sit6s a es et6n az iro da az iJLgy ir at b emutat6s 6val 6rtesiti
mind a kor6bban, mind az rijoruran kijelolt bir6t. Az fitosztfs az illtalSnos
iigykioszt6si m6dszerek szerint tort6nik.

3.8. A helyettesit6s rendje
A he ly ette s it6 s rendj 6t az lj,gy elo szt6s i rend mel I 6kletei tartalmazzl,k.

3.9. A jelen tigyeloszt6si rendazl.,2 ds 3. szfumimell6kletekettartalmazza.

Gyula, 2021. jrinius 10.

!b

-3.

*

a tiirv6nysz6k elniike



l melldklet az iigyelosztdsi rendhez

A beosztott bir6k 6ltal intezetliigyek

A melldklet id6beli hat6l W202d uhus l -to
Tan6cssz6m Ndv Intezett iigycsoport Helyettesitds,

sorrendben

dr. Mucsi Hajnalka
bir6,
kijelol6s:
fiatalkorirak elleni
btintetoelj6r5sban
Itllkezo bir6

A btinteto i.i gyszak valamennyi ii gyc soportj a,
de a kozlekeddsi biincselelvndnyek kozi)l csak a
jdrmdfvezetds ittas dllapotban ds a
j drm{iv e z e t d s b 6 dul t dll ap otb an v 6t s d ge mi at t
indult ilg,tek

dr. Fut6 Ildik6,
dr. Yarga
Gabriella,
Bal6zsn6 dr.
Moln6r Borb6la,
dr. Miskolczi-
Steurer
Annam6ria,
dr. Keszthelyi
Andrea,
dr. Keszthelyi
Melinda,
dr. Vciros
M6nika

Aa Balilzsne dr. Moln6r
Borb5la bir6

A civilisztikai tigyszakok valamennyi peres
iigycsoporlja
Nemperes i.igyek:

apas69 vdlelmdnek megdcintdse
t6voltart6si elj6r6sok
v 6laszt6si ndvjegyz6kkel kapcsolatos
elj6r6s
egyezs6gi kis6rletre id6z6s
bir6i hat6sk<jrbe tartoz6 nemperes
iigyek

dr. Varga
Gabriella,
dr. Mucsi
Hajnalka,
dr. Fut6Ildik6,
dr. Miskolczi-
Steurer
Annam6ria,
dr. Keszthelyi
Andrea,
dr. Keszthelyi
Melinda,
dr. Vorcis
M6nika

7 dr. Varga Gabriella
bir6

A civilisztikai iigyszakok valamennyi peres
tigycsoportja
Nemperes tigyek:

apas6g vdlelmdnek megdont6se
v6laszt6si ndvjegyzdkkel kapcsolatos
eljrirris
t6voltartrisi elj 6r6sok
egyezs6gi kis6rletre idezes
bir6i hat6sk6rbe tartozo nemperes
iigyek

Bal6zsn6 dr.
Molndr Borb6la,
dr. Miskolczi-
Steurer
AnnamSria,
dr. Mucsi
Hajnalka,
dr. Fut6Ildik6,
dr. Keszthelyi
Andrea,
dr. Keszthelyi
Melinda,
dr. Voros
M6nika



Tan6cssz6m Ndv Int5zett iigycsoport Helyettesit6s,
sorrendben

9. dr. Fut6Ildik6 bir6,
kijelci16s:
fiatalkoruak elleni
biintet6elj6r6sban
it6lkez6bir6

A biintet6 tigyszak valamennyi tigycsoportja,
de a kozlekeddsi bdincselelvndnyek kozill csak a
idrmiivezetds ittas dllapotban ds a

idrm[ivezetds b6dult dllapotban vdtsdge miatt
indult ilgek

dr. Mucsi
Hajnalka,
dr. Varga
Gabriella,
Bal6zsn6 dr.
Moln6r Borb6la,
dr. Miskolczi-
Steurer
Annam6ria,
dr. Keszthelyi
Andrea,
dr. Keszthelyi
Melinda,
dr. Vdros
M6nika

l1 dr. Miskolczi-Steurer
Annam6ria bir6

A civilisztikai iigyszakok valamennyi peres
i.igycsoportja
Nemperes i.igyek:
- apashg vdlelmdnek megdrint6se
- v Slaszthsi ndvj e gyz6kke I kapc s olato s elj 6r6s
-egyezs6gi kisdrlehe id6zds
-bir6i hat5skorbetariozo nem peres iigyek

Bal6zsnd dr.
Moln6r Borb6la,
dr. Varga
Gabriella,
dr Mucsi
Hajnalka,
dr Fut6 Ildik6,
dr Keszthelyi
Andrea,
dr Keszthelyi
Melinda, dr.
Voros M6nika
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2. mell6klet azigyelosztiisi rendhez
A beosztott titk6rok 6s bir6sdgi igyrntezo 6rtal intezetl iigyek

A melldklet id6beli hat6lya:2020. december 15-t6lararYa: r

Tan6cssziim N6v Intezett iigycsoport Helyettesit6s,
sorrendben

2. dr. Keszthelyi
Andrea
bir6srlgi titkar

A civilisztikai i.igyszakok nemperes
iigycsoportjai, v6grehajtrisi iigyek, kiv6ve
a birhk ds a bir6s6gi igyintezo altal
intezett tigyeket
A szab6lys6rt6si rigyszak valamennyi
tigycsoportja

dr. Keszthelyi
Melinda,
dr. Voros M6nika,
dr. Varga
Gabriella,
BaI6zsn6, dr.
Moln6r Borb6la,
dr. Miskolczi-
Steurer Annam6ria

5. dr. Viiros
M6nika
Melinda
bir6s6gi titkrir

A civilisztikai iigyszakok nemperes
tigycsoportjai, v6grehajtiisi iigyek, kivdve
a birttk ds a bir6s6gi igyrntezo 6ltal
rntlzett iigyeket

dr. Keszthelyi
Melinda,
dr. Keszthelyi
Andrea, dr. Varga
Gabriella,
Bal6zsnd dr.
Moln6r Borb6la,
dr. Miskolczi-
Steurer Annam6ria

t7. dr. Keszthelyi
Melinda
bir6s6gi titkrir

A civilisztikai i.igyszakok nemperes
iigycsoportjai, v6grehajt6si iigyek, kiv6ve
a birirk 6s a bir6srigi igyrntezo 6ltal
rntdzett tigyeket

dr. Keszthelyi
Andrea,
dr. Voros M6nika,
dr. Varga
Gabriella,
Bal6zsnd dr,
Moln6r Borb6la,
dr. Miskolczi-
Steurer Annam6ria

t9 dr. Keszthelyi
Melinda
bir6s6gi titkrlr

A szab6lysdrtdsi i.igyszak valamennyi
figycsoportja

dr. Keszthelyi
Andrea,
dr. Voros M6nika,
dr. Mucsi
Hajnalka,
dr. Fut6Ildik6

10. T6thn6 Gonda
Julianna
bir6srigi
ijgyrntezS

Polg6ri nemperes iigyek:
vdgrehajtiisi tigyek (Vht. 260.g 6s
261. g-ban,264.5 Q)
b eke zd6 s db en me ghatin o zotl
i.igyek)

holtnak nyilvdnit6si elj 6r6s
elozetes bizonyit6s
el6zetes j o gnyilatko zatok

dr. Keszthelyi
Andrea,
dr. Keszthelyi
Melinda,
dr. Vciros M6nika



Tan6cssz6m Ndv krtezett iigycsoport Helyettesit6s,
sorrendben

nyilv6ntart6sba v6tele
lak6s kitirit6se
let6ttel kapcsolatos i.igyintdzds
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3. melldklet az ilglteloszttisi rendhez
A kirendelt b{rdk dltal int1zett iigltek

melldkletA idribeli : 2021. itilius 1151

fandcsszdn Ndv
Kirendelds a

Jdrasb[r6sdshoz Intdzett
ilgycsoport

Helyettesftds,
sorrendbenHonnan Id6tartam

I
f, dr. Bird Mariann

fiatalkorilak
elleni
biintetdeljdrdsra
kijelolr bir6

Gyulai
Jdrdsbirdsdg

202 r.06.01-
2022.0s.31.

Biintetd ilgtszak peres
ilgltcsoportja:

kAzlekeddsi
biincselekmdnyek,
kiv,lve:
jdrmivezetds ittas
dllapotban 6s
jdrmllvezetds
bddult dllapotban
vdtsdge miatt indult
ilgyek

Nemperes ilgtek:
bilntetdvdgzds
meghozataldra
irdnyul6 eljdrdsra
tartoz6 kozlekeddsi
tdrgyil iigt

dr. Mucsi
Hajnalka,

dr. Futo
Itdik',
Baldzsnd dr.
Molndr
Borbdla,
dr. Varga
Gabriella,
dr.Miskolczi-
Steurer
Annamdria,
dr Keszthelyi
Andrea,
dr, Keszthelyi
Melinda,
dr. Vords
M6nika


