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A Battonyai Jf rris bir6,s6 g ii gyelosztfsi ren dj e

1. Alapadatok

li,ho. fi,H:::yfi:Jardsbir6s6 
son az tigvelosztdsi renctet dr. varga Gabriella, a j6r6sbir6s6g

l;'rr,.*ftiigyelosztdsi 
rend elkdszitdsdndl a bir6sag etnoke az atlibbi alapelveket veszi

a) az iigyelosztdsi rendnek minden bir6ra, bir6s6gi titkiirra, bir6s6gi ilgyintdzore ki kell
ffinie' 

azol<ta is' akik rdszben vagy egdszu"" 
""iop.* tigyszakbi o"jio"""r. (teljessdg

6'os m6don keil rnegalkotni rigy, hogy abb6l megh atitrozhat6melyik birnnak (bir6i tan6crnuk;, bfl6srigi titt,irout, bir6sdgiztraktsfg elve);
szt6s szempontjaira vonatkoz6an napt'ri dven beltir kizrir6lagrend alapj6n lehel csak megvdltoztatni (6lland6s6g ds

g kell hat6rozni, hogy

ett6r6sdt eredm6nyez6 h arris 6t tlJ,1Ttr,o.t"? lff-[g;

alapelveinek megfeleloen kel I

f) az iigyelosztds m6dszerdt el
t"u -Jfnut i;"{iev, hogv abban szudektiv drintdsek 

"uru,,"f#X}ll1T,lffil#:*?:"r:l(aziigyeloszt6sitechnikfkvari6lhat6s6g6nakelve), -et'

2. Jogszabdlyi hftt6r

2'7. A bir6s6gok szervezerdrdl ds igazgatasdr6r szor6 201 L dvi cLXL tdrvdny

[Hr?!!i."tan 
Bszi') 8'$ (i) bekezddse drtelmeben ."rti ,r"m vonhJ Ll u,,irue'y..

2'2' A Bszi' 8'$ (2) bekezddse 6rtelmdben a torudny 6ltal rendel tbir6 azelj6r.6si szab1lyokszerint a hataskcirrel 6s illetdkessdggel i"naril.*r bfr6s6gon miik<id6, el6remegdllapitott tigyelosztiisi rend alapj iin[ijet cilt ti;;.
2.3. Az iigyelosztdsi rend tartalma:

- 2.3.1. Tan6cssz6m (az 1.2. 3. szfurnimell6klet szerint)

' 2'3 '2' Tanacsok, bfrdk, titkdrok ds biros6gi i.igyintdz6k illtal ifiezett rigycsoportok(L2.3 . szAr-rlri melldklet szerint)



- 2.3.3. Elj6rris akadillyozlatds eset6n:

. 2.3 .3 .l . A bir6s6gi tigyvitel szabdlyair6l sz6l6 1412002.(Ym. I .) IM rendelet (a

tovabbiakban BUSZ; 32,$ (1) bekezddse drtelmdben az iigykioszt6sra
jogosult bir6sAgi vezelo az :i;gy int6zesdvel m6sik tan6csot jel6l ki a

kizirds, a bir6 szolgdlati viszony6nak megszrin6se, a tart6s t6'tollete, az

tigy jellegdre is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkateher
biztosit6sa va1y az iigyh6traldk feldolgozdsa cdlj6b6l (5.8. 6toszt6s

rendje)

. 2.3,3.2. Ha a bir6 vagy a bir6s6gi titkdr a tirgyal6si napj6n el6re nem l6that6
okb6l nem jelenik meg 4 szolg6lati helydn, sor keriilhet a kitiizott
t6rgyal6s (meghallgatfs) m6s id6pontra tort6n6 hivatalb6li
elhalasztas6ra, amelyre targyal6s esetdn m6sik bir6, meghallgatds esetdn

m6sik birosdgi titkar jogosult.

o 2.3.3.3. A t6rgyal6s elmaradAsdfil az el6rhet6 iigyfeleket, kdpvisel6ket, az erro!

val6 tudom6st szerzest kovetben azonnal, lehet6sdg szerint olyan iddben

kell t6jdkoztatni, hogy sz6mukra a sziiks6gtelen megjelen€s elkeriilhet6
Iegyen. A targyalds elmarad6sAr6l trij6koztatdst rdvid itton, t6vbesz€Ldn,

igazsfgtigyi alkalmazott is adhat. A megjelent kdpvisel6kkel, felekkel a

targyalAs elmarad6s6nak tdnydt az ezzel megbizott bir6, birds[gi titkdr
kozli.

- 2.3,4. Ugyelosztdsra jogosult bir6sdgi vezet6:
Az azigazgathsi vezet6, aki az e16re rneghatfuozott m6dszerek szerint az iigyek

kiosztdsdt vdgzi (5. l. pont)

- 2.3,5. Ugyeloszt6s m6dja:
Az iigyelosztds a tan6csok, az egyes birdk 6s bir6s6gi titkArok, bir6sdgi
tigyintdz6k vonatkoz6sdbaoa BUSZ 31. $-a 6s az Isz. 116, $. (1) bekezddse

alapjdn, az 5. pontban meghat6rozott m6dszerek szerint tdrt6nik.

- 2.3.6. Kiemelt jelentosdgri tigyekben tcirtdn6 eljards:
A kiemelt i.igyekben elj6r6 bir6kat az |-es ds 2-es szfmri melldklet tartalmazza.

3. Alapfogalmak

3,1 . Az iigyelosztAsi rend szempontj6b6l iigyszak:

- A civilisztikai iigyszak, amely magdban foglalja a polg6ri, gazdas6gi, iigyszakot,

idedrtve a peres ds nemperes -ut6bbin beliil a v6grehajt6si- tigyeket'
- A btinteto tigyszak idedrtve a peres es nemperes Ugyoket.
- A szabdlysdrtdsi iigyszak, idedrtve a szabilys6rt6si peres 6s nem peres iigyeket.



3.2.
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A Busz 2. $. r8. pontja drtelmdben iigycsoport: a bir6s6gi iigyek t6rgyuk, valamint

u alkaLmazand6 anyagi ds elj6rdsi szabdlyok azonossAga, hilcinbdzos6ge, vagy
speci al itrisa szerinti esoporto sitdsa. A bir6s6go n az al 6b\i' ugycsoportok vannak :- els6fokri polgari peres tigy

- polgdri nem peres iigy
- egy6b (vegyes) rigy

- els6fokribUntet6tigy
- fiatalkoniak bi.intet6iigye
- biintet6 nem peres iigy
- perujitdsi indiwdny
- bir6s6gi rnentesit6s ir6nti tigy
- egydb (vegyes) Ugy

- szabarysdrt6si hat6s 69 hatfurozata el len benyrijtott kifogds (panasz)- szabfilysdrtdsi elz6r'iissal is srijthat6 szab6lysdrtes rniattl iigy- szabilysdrtCsi penijir6si tigy

A bir6s6gok igazgatdsr6l rendelkez6 612015. (XI.30,) oBH utasit6s ( a tov6bbiakban
Isz') 114. $' (1) bekezd6se drtelmdben az iigybeosztfs annak meghatdroziisa, hogy abinik, a bir6s6gi titk6rok, bir6s6gi i.igyintdzd mely 0gyekben jarhatnak el,

AzIsz.1l4. g. (l) bekezddse drrelmdben.
hogy az iigyek kioszt6s6ra a tan6cso
Ugyintdzok 6ltal az iigybeoszt6s szerin
szab6lyok szem elott tart6sdval kerUl sor (5

A Bjt' 31. $' (2) bekezddse drtelm6ben a kirendelds a bir6nak a bir6s6gok kiizcjtti
Ugyteher egyenletes elosztdsfnak biztosft6sa, vagy a szakmai fejl6dd#net 

"f.ir"giter.drdekdben m6s szolgdlati helyre trjrtdno kirendeldie.

3.4

3,5.

4. A bfr6s6gon miikiirtd iigyszakok

A Battonyai Jrlr6sbir6s6g bir6i, tan6csai
perrendtartdsr6l sz6l6 1 9
1998. dvi XIX. tdrvdny
Battonyai Jdr6sbir6sdg
iigycsoportokba sorolt polg6ri, btinteto, 6s sza

5. A jdr:isblr6sfg iigylciosztdsa



5.1. Az tigyek kiosztfsdt a j6rdsbir6s6g elndke vdgzi, helyettesitds6re a kijelolt
j ar6sbf r6sdgi bir6 j ogosult.

5.2. Az tigykios*ds 6ltal6nosan alkalmazott m6dszerei az al6bbiak:
- az d*ezrtsi sonend
- az ar finy os munkateher-megosztds fi gyelembevdtele,

5.3. A fenti ni6dszerek egytittes alkalmazdsa mellett az iigykiosztdsrajogosult vezetb a
kiosztdst az automatizmus elve szerint vegzi, akkdnt. hogy

Polgtiri peres iigyszakban az tigyeket a ket polgdri iigyszakos bir6 folyamatos, egymdst
ktivot6 vdltiisbzur kupja, amelyen beliil az drkezds sorrendjdben a 4-es tan6csra keriil kiosztdsra
minden els6, a 7-es tan6csra minden mdsodik peres iigy.

Polgfri nem peres iigyszakban az iigyek elosztfsa

- a polgrlri bir6k kdzdtt egymast krivet6 v6lt6sban trirrdnik.
' a titk6rok ktizdtt (vdgrehajtdsi rigyszak) Il2-Il2 ardnyban folyamatos, egym6st kcivetd

vdltas szerint.

Biintet6 peres tigyszakban az erkez*s sonendjdben egym6st kdvetoen v6ltva tiirtdnik.

Biintetd nem pereS tigyszakban az tigyek a bir6s6gi titkar ds a k6t 6lland6 biintet6 tan6cs
kozdtt az drkezls sorrendj6ben ak'kdnt oszlauak rneg, hogy minden els6t a 9. tan6cs, minden
m6sodikat a 3. tandcs ds rninden harmadikat a12.tanilcs kupja.

Az automatizmust nern drintik a Pp. 386/0. $-6ban foglalt kiemelt iigyek, amelyeket az egydb
flgyekhez hasonl6an a bir6k a folyamatos 6rkez6s szerint t6rgyaljrik,

Biintet6 peres iigyszakban az automatizmust nem drintik a fiatalkoruak i.igyei, a kozlekeddsi
tigyek, valamint a Be. 554/8. $ -a szerinti kiernelt iigyek sem, ezeket az egy€b iigyekhez
hasonl6an minden bir6 a fenti elvek szerint targyalja.

Az 5.3. pontban meghatilrozott, Altahnosan alkalmazott tigykiosztds m6dszereit6l
tortdnd elt6rds esetei:

-5.4,1 , Eltdrds azigy perjogi sajdtoss6gaihoz k6pest

o 5.4.1.1. Egyesitds, egyiittes elbir6l6s sziiksdges, a kor6bban drkezett tigyet
intdzo tan6cs jar el

-5.4.2. Eltdrds az egyenletes munkateher biztositdsa drdekdben

. 5.4.2.1. Az iigyh6tral6k feldolgozhsa miatt; amennyiben valamely tan6csn6l
tinhibfj6n kivtil az Atlagos mennyis6get rneghalad6 folyamatos iigy
van, dtmenetileg mentesithetd az rij tigyek 16 t0rt€nd kiosztdsa al6l

5.4.
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' 5.4.2.2. Az. lgy munkaigdnyessdge; terjedelme miatt: az atan1cs,aki abban
a h6napban m6r kapot
figyet, az ilyen kioszt6
a kiosztiis 6ltalanos rn
eseteben azaztkovet6)

-5,4.3. Elt6r6s egydb kririilmdnyek miatt:

I 5'4'3'1' A bir6 kizdr6sa miatt; az iigykioszt6s dltaldnos m6dszere alapj6n,
az rjgy 4 soron krjvetkez6 tandcsra, bir6ra kertil

c 5'4'3.2. itdlkezdsi sztinet tartama alatt asoron kivtil t6rgyaland6 i.igyek a
szabadsrlg6t nem tcilt6 tandcs/bir6 k<rztttt kertilnek kioszt6sra

o 5'4'3'3' Eltdrdsre adhat okot, ha azigy a tcirvdnykez6si sztinet tartama alatti
iigyintdz6ssel vagy munkasztneti nap okra tervezett k6 szenl 6ttel
vagy i.igyelettel erintett

e 5.4.3..4. A bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel azigyjellegdre: a t6voll6v6
bir6 soron kiviili tigyet nem kap.

e 5.4.3.5. A bir6
6rintett
folyam ' a

szerint

' 5'4'3.6. { UjlO try6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt; a tart6san t6vol
l6vo-bir6ra rij ugy nem keriil kioszt6sra, az iigykioszt6s 5.3.
pontban felsorolt iiltal6nos m6dszerei alapjdn,'az6 figyelmen kiWl
hagy6s6val kenil az rigy kioszt6sra

-5.4,4. Azij'gy el6zm6nyi erjriras6val fenn6il6 dsszofliggds miatt:

' az ujraindult ugy az abban a kordbban eljart tan6c sra/bir6ra,r a hat6lyon kiviil helyezett tigyet az eredetileg kijeldlt tan6cs/bir6
folytatja

' a perrijit6si iigyekben az alapugyben elj6rt tan6cs/bir6 l<tzirt.

5.5. A vezet6k 6ltal int6zett iigyek

I az rigyek kiosztds6nak m6djdt befolyisolhatja a targyal6sikd az rgazgatdsi feladatok munkaterhe. A rdsz€re t6rtdn6iig m6dszerek alapjan tdrtdnik az 5.3. po"tUut -egjeloltekszerint.
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5.6. Az iigykiosztiis menetq:

A bir6s6gok egysdges iratkezeldsi szabitlyzatr6l s2616 1712014. (XIL23.) OBH
utasitAs (a tov{bbiakban Beisz.) 85-87. $-ui 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a
kezddiratkdnt kezelendo iratot iigyiratkdnt az esetleges el6zm6nyi iratokkal
felszerelve a lajstromba t6rt6no bejegyzds napjan, de legkds6bb az lrkezdst kdvet6
munkanapon az itodavezet6 bemutatja. Az tigy kiosztdsira jogosult bir6sdgi veleto
az eljdro bir6t legkds obb az irat bemutat6sat k<ivet6 munkanapon a j elen UgyelosztAsi
rendben foglaltaknak megfelelden kijel6li. A kijeldl6s vtAn az iratot nyomban vissza
kell juttatni az irodhra. Az iroda az eljdr6 bir6 kijel6l6se ut6n a lajstromba bejegyzi
az eljdrd bir6 tanfcs sorsz6mdt, maid az iratot a bir6nak a kijelolds napjdn, de
legk6sobb a kovetkezo munkanapon bemutatja,

5.7. Az dtosztils rendje:

Az tigyek 6toszt6s6ra csak kivdtelesen, jogszab6lyban irt feltdtelek fenn6ll6sa esetdn
keriilhet sor azzal, hogy ilyeri esetben az Llgy kiosadsa az ilgyelosztrisi rendben
meghatdrozott dltalenos szab6lyok szerint t<irtdnik.

-5.7 ,1. Az fltosztils osetei:

A bfrtis6g elntike azij.gy int6zdsdvel m6sik tan6csot (bir6t) jel6l ki akizflrdsa, a
bir6 szolgdlati viszony6nak megszrin6se, a tart6s t6volldte, az id;gy jellegere is,
az egyenletes munkateher biztositdsa, az iigyhdtraldk feldolgoz6sa, a bir6
6thelyezdse, tart6s kirendeldse 6s kiz6rflsa esetdn,

-5.7 .2. Eljdr6s az ij'gy 6toszt6sakor:

Atoszt6skor azigy iratai bemutatiisra keriilnek a kiosztdsra jogosult vezetdnek,
6 az iraton az Stoszths okdnak megjeldldse rnellett m6sik tan6csot (bfr6t) jelol
ki, 6s ddturnmal, alilirdssal ell6tva bemutatja az roditnak az ltgyet az itrosztiis
lajstromban tcirtdn6 fttyezellse drdekdben, A Beisz. 87. $. (l) bekezd6se
drtelm6ben a kijel6l6s m6dosit6sa eset6n az iroda az ij.gyirat bemutat6s6val
6rtesiti mind a kor6bban, mind az rljonnan kijelOlt birbt. Az d,Ios.ztds az
6ltal6nos iigykioszt6si m6dszerek szerint tdrtdnik.

5.8. Az iigyelosztdsi rend feliilvizsg6lata:

Az i.igykioszthsrajogosult vezeto a kiosztdsnak a biriik, a bir6sdgi titk6rok, a bir6s6gi
rigyintdz6k kozotti munkateher jelent6s elt6rdsdt eredmdnyez6 hatdsdt (munkateher
kiegyenlit6sdnek elve), tov6bbh az igyelosztdsi rend m6dositdsanak sztiksdgessdg6t
feldvente fehilvizsgAlja, ds sziiksdg eset6n kezdemdnyezi az flgyelosztdsi rend
rn6dosit6s6t.

A bir6 vagy a bir6s6gi titldr, a bir6sdgi tigyint6z6 kirendel6se esetdn az iigyelosztdsi
rendet a kirendelds kezd6 napj6ig ki kell eg€sziteni.

A jelen iigyeloszt6si rend az L,2.,3. sz6mri melldkletekpttafialmazza.59
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1. Melldklet: A beosztott bfrtfik/birdsdgi titkdroilbirdsdgi iigyintdz7 dttat
intdzett polg dri peres/nemperes iigyek

ULziarylq Q!. -!e! _
IIntdzett agyttiior; -

ldr. Vt'. I/arga Gabriella b[r6 lperes itgyek:

Bqldzsnd dr. Molrzdr
Borbdlq bir6

:- hdzassdgi per,
' - apasdgi ds szdrmazds megdllap{tdsa irdnti per,
- szrilfi fehigye lette I kapcs olalos per,

i- gondnolcs dggal kapcsolatot p"i,
i - drdkbefo gaddssal kapcs o latos per,
',- hdzassdgi peren kfuil drvhnyrittrit hdzassdgi
; vagtonjogi igdny,

i- gyermekelhelyezes irdnti per,

- gtermek tartdsq irdnti per.
- torvdnyen alapulf egydb tartdsi per,

i- tulajdoni per,

i- birtoladdelmi per,
i- lakdsilgti per,
i- oroklesi per,
i- drmazf kotelmi per,
i- irdnti per,

1- egydb per,
i-kiemelt iig,tek

: - p € r rfl e ke I he ly e ze s rne gv rilto z t at d s a ir dnt i p e r,
l- kapcsolattartds szabdlyoztisa iranti per,

',Peres ligyek:
',- hdzassdgi per,
',- apasdgi 6s szdrmazds megdllapitdsa irdnti per,
' - szill6 i felilgyelette I kapcs olatos per,
- gondnoksdggal kapcsolatos per,

' - dldlcbefo gadds sal kapcsolatos per,
,- hdzassdgi peren kivill drvdnyesttett hdzassdgi
: vagyonjogi igdny,
l- gyermekelhelyezd.s irdnti per,

i 
- El erme k e lhe lye zds me gv dlt o z t atd s a ir dnti p er,

i- kapcsolattartds szabdlyozdsa irdnti per,
'- gyermek tartdsa irdnti per,

u__,_=._-i ; llydnyen alapuld egydb tartdsi per,

-..a

.-l
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i dr, Keszthelyi Melinda
rbir6sd.gi titkdr

T6thnd Goncla htlianna inemperes tigek:
bfrdsdgi ilgtintdzri

8

1- tulajdoni per,
', - bir t olcrt 6'delmi pe.r,
,- lakdsiigyi per,
r- \rokldsi per,
:- szerzdddses jogviszonybdl szdrmazd kotelmi per,

,- szerzdddsen ktvilli kdrtdrttds irdnti per,

l- vdgrehajtdsi Perek
t,- egltdb per,
,-kiernelt tigtek
':nemperes iigyek :
i 
- a.p as dg v d I elmdne k me gddntd s e

: - rtlegel4zd tdv oltar tds
': - vdlasztdsi ndujegzdkhel kapesolatos eljdrds
', -egtezsd gi ktsdrletre iddzds,

',nemperes iigyek :
' - vdgrehajtdsi iisyeh
; - polgdri nemperes iigyekben megkeres,lsek,
| - s zab dlytalan v 6. tel e zd s

i. kornyezetet fenye getd v es zdlyh,elyzet
! megsz{intetdsdvel asszefiiggd jogvita,
, - felhaszndldsi helyre tdrtdnf bejutds kikdnyszerit4,se

:nemperes iigyeh :
: -vd gr ehaj tds i ilgy e k, :

: - szab dlytalan v 6tel ezds

t - kd rntrte zet et feny e ge td v e s zdbthelyz et

, megsziintetdsdv el ris s zffiggd j o gvita,
i- felhaszndldsi helyre tdrtdnd bejutds kilcenltszerttf;e ',

idr, Varga Didna b{rdsdgi
i titkdl

l7

:- Vdgrehqitdsi ttgek
| (Vht, 260,5 ds 261. $-ban, 264.5 Q) bekezddsdben
i me ghatdr ozott iigekben intdzke clik)

'-polgdri nernperes elidrdsban :

' holtnaknyiltdnftdsi eljdrds,

i - eJdzetes bizonyittis
i - el6zetes jognyilatkozatok nyilvdntattcisba
, vdfele,
i - dltaldnos meghatalmazds.
i - Iahds kittrftdse
i - letdttel kopcsolatas rigyintdzds

- panasznap

I
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2' Melldklet: A beosztott birdk/b{rdsdgi titkdr dltat inrdzeft biintetT. peres
/nemperes iigyeh

A melldklet lddbeli lntdlya: 20t7, jaruuitr 01. +6t

t^ .- . --l:- _-_--

Vanacsszam W- rlntdzett tigtcsoport

dr Mu c s i'r "y'':_i',::;';:, rr# ;3:i-,u;:##:i, 
iist e k (krin a d a s 

i

dr. Fwt6 naiA UirA=-- i , .. .;, -' 
/' 

-___-_llbilntetci peres/ nemperes agye lkAmddas,l,
i
I
I

d" V*g" Dtd* -l
Ititlcar 
i
I

I

I
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3. Mendklet: A beosztott btrdsrtgi titkdr dltal intdzett
szab filltsdrt*i pe res /nemp eres iigtrte h

A melldkl:et idflbeli hetaly.a: 2017. jonudr 0L -t6l

,furAot""* iNd, ,tryt4rltlgyyrw j

rl19, '' dr. Keszthe-lyi Melinda ' szabdlysdrtdsi peres ds nemperes ilgtek i

i b{rdsdgi titkdr , i


