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1. Alapadatok

I'1. Az tigyeloszt6si rendet a torv6nyszdk elnoke hatdrozzameg. Az iigyeloszt6si rendt6l az
elj6r6si torv6nyekben szabillyozott esetekben, tov6bb6 igazgatisi riton a bir6s6g
mukod6s6t 6rinto fontos okb6l lehet elt6rni.

I.2. A i6rdsbir6s6g tigyelosztdsi rendj6t a bir6s6gok szewezetdrol es igazgatdsdr6l szolo 20II.
evi CLXI. tcirvdny (Bszi.) 9.6s 10. $-aalapj6n-figyelemmel a 612015. (XI.30,) OBH
utasftds (Ig. szab.) 115. $ (1) bekezd6s6ben meghatfrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs ds a
kolldgiumok vdlemdny6nek ismeretdben a kovetkez6k szerint hatiirozom mes.

2. Abir6sfgon m{ikiid6 iigyszakok

2.1. Biintet6
A jarhsbir6sdg bir6i (tan6csai) 6s igazs6giigyi alkalmazottai a btintetoelj6rdsr6l szoI6 2017.
6vi XC. torv6nyben (Be.) 6s az egyeb jogszabillyokban meghat6rozott, a j6rdsbiros6g
hat6skor6be 6s illetdkessdgdbe tartozo, a kcivetkez6 tigycsoportokba sorolt bi.intet6tigyekben
j6mak el.

2.1 .l . Btinteto tigyszak tigycsoportj ai felsorol6sa
o els6fokribtintet6iigy
o fiatalkonibiintet6i.igye
o biinteto nemperes i.igy
o bir6s6gi mentesftds ir6nti iigy
o egydb (vegyes) iigy

2.2. Szab6lys6rt6s
A j6r6sbir6s6g bir6i es rgazsdgiigyi alkalmazottai a szabiilys6rt6sekr6l, a szab6lysdrtdsi
elj6r6sr6l 6s a szabillys6rtdsi nyilv6ntart6si rendszen6l s2616 2012. 6vi II. torvdnyben
(Szabstv.) 6s az egy6b jogszabillyokban meghattrozott, a j6r6sbir6srig hat6skor6be 6s
illet6kess6gdbe tartoz6, a kdvetkez6 iigycsoportokba sorolt szab6lysdrlesitigyekben j6rnak
el,

2.2. L S zab6ly sdrtdsi tigy szak tigyc s op orlj ai fel s oro l6s a
o szabitrys6rt6si hat6s6g hatdrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o szabtiys6rt6si elzdrftssal is sfjthat6 szab6lys6rt6s miatti i.igy
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. szabiLlys6rtdsi tigyben emelt i.igydszi 6vds

. szab6lys6rt6si perrijitfsi iigy

. szabitlysdrtdsi egy6b (vegyes) iigy

2.3. Civilisztika
A j6r6sbir6s6g bir6i (tan6csai) ds igazsdgiigyi alkalmazottai a Polgari penendtartdsr6l
sz6l6 1952. dvi III. torvdnyben (Pp.), valamint a2016.6vi CXXX. torvdnyben (fj Pp.)
ds az egydb jogszabfiyokban meghatarozott, a j6r6sbir6sdg hat6skijr6be 6s
illetdkessdgdbetartozo, a kovetkezo iigycsoportokba sorolt polg6ri i.igyekben j6rnak el.

2.3 .I . Civilisztikai rigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polgdri

2.3 .2.1 . Polg6ri tigyszak tigycsoportj ai fel sorol6sa
o elsofokf polg6ri peres flgy
r polg6ri nemperes tigy
. v6grehajt6si iigy

2.3.3. Gazdasdgt
2.3 .3 .I . Gazdas 6gi tigyszak iigycsoportj ai fels orol6sa

o els6fokri gazdasdgiperes tigy
o elsofokri gazdashgi nemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztis

A j6r6sbir6s6g elnoke a kioszt6snak abirdk, a bir6srigi titk6rok, a bir6s6gi igyintlzo kozotti
munkateher jelentos elt6r6s6t eredm6nyezo hatdsht (munkateher kiegyenlit6s6nek elve),
tovabbh az igyelosztdsi rend m6dosit6s6nak feltdteleit negyed6vente feliilvizsg6lja, ds
sztiksdg eset6n kezdemdnyezi az i.igyelosztSsi rend m6dosit6s6t.

Az tigyteher megoszl6s6t erdemben befoly6sol6, el6re nem liithat6 koriilm6ny bekovetkezdsdt
kcivet6 30 napon belil az tigyeloszt6si rendet feliil kell vizsg6lni.

Az iigyeloszt6si rend feliilvizsg|latfnak sztiksdgess6ge eset6n a torv6nysz6k illetdkess6gi
tertilet6hez tafiozo j6r6sbfr6s6gi elnok azigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslatfit a
feltilvizsgdlatra okot ad6 kori.ilm6nyrol val6 tudomiisszerzdst kcivetSen haladdktalanul
megkiildi a torvdnyszdk elnok6nek. A m6dosit6 javaslat megkiildesdt megelozoen az drintett
birrikkal lehetos6g szerint egyedetni kell, 6s a bir6k v6lem6ny6t a m6dosit6 javaslattal egytitt
meg kell kiildeni.

3.1. Az i.igykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesitdst is
Az iigyek kioszt6s6t a jdrdsbir6s6g elnoke vegzi. Helyettesitds6re a bir6k a tanilcsszdm
novekvo sorrendj 6ben j o gosultak.

Krzfrt a kioszt6sb6l, aki az igyben a Be., a pp., az irj pp. vagy a Szabstv. alapjfun
bir6k6nt nem j6rhat el, kiv6ve azigyf6I6ltal bejelentett 6s m6g el nem birdlt elfogultsrigi
kifog6s eset6t. A kioszt6sra jogosult kizartsrigakor a henyettesitds szab6lyait kell
alkalmazni.

3 .2. Az iiltal 6no s an alkalmazotr ii gyki o s zt6 s i m 6 d s zer me ghatin o z6s a
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Az tigykiosztds alapja rninden iigycsoportban az 6rkez6si sorrend. Az tigyek tan6csra
kiosztiisa iigycsoportonkdnt, a soron kovetkezo tigysziim 6s a taniicsok sz6mo,z6stnak
sorrendie szerint tdrtdnik.

Tcibb tigyelosztdsi rn6dszer egytittes alkalmazils6val kiosztand6 iigyek kioszt6sanak
szabfiyai:

A civilisztikai tigyszak peres 6s nemperes iigycsoportjaiban a pfratlan sorsz6mf
iigyekben a2. sz., a piiros sorsz6mir iigyekben a3. sz. tan6cs jfu el.

A btintet6 tigyszak nemperes tigycsoportjaiban, a szab6lysdrt6si iigyszak
i.igycsoportjaiban, a civilisztikai tigyszakok nemperes iigycsoportjaiban ptratlan
sorsziimf i.igyekben a 9. sz., p6ros sorsz6mf iigyekben a 10. sz. tan6cs jar el.

Az fltalimosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszert6l trjrtdno elt6r6s esetei meghathroz1sa,
amelyek ktilonosen
3 .4.1 . Eltdrds az ijgy tdrgy fthoz kdpest

3.4.I.1. Speci6lis szak6rtelmet igdnyel
3 .4.1.2. Nemzetkoili elemet tartalmaz

3 .4.2. Perj o gi hely zethez kdpest
3.4.2.1. Soron kivtili iigy
3 .4 .2.2. Egyesit6s, e gyiittes elbir6l6s v6 gett
3 .4.2.3 . 8fu 6 kizirasa miatt
3.4.2.4. Azngy el6zm6nyi eljfirfsdval fenn6ll6 szoros osszefiigg{s miatt

3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6s a v 6gett
3 .4.3 .1 . Ugyh6tral6k feldolg ozdsa mratt
3 .4.3 .2. Ugy munkaigenyessdge, terj edelme miatt
3.4.3.3' Az tigyek 6rkez6sdb6l ad6d6 egyenlotlens6g kiktszobcil6se 6rdek6ben

3.4.4. Egy6.b kortilm6nyekhez k6pest
3.4.4.I. It6lkez6si sziinet tartama alatt vagy miatt
3 .4 .4.2. B ir6 trivolldte miatt - fi gyelemm el az ifigy j ellegdre
3.4.4.3. Bir6 szolg6lati viszony6nak megszrindse miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3.4.4.5. Tcibb szempont egyiittes fenn6ll6sa

3, 5 . A vezet6k 6ltal intezett tigyek kio szt6s 6nak m6dszere
A bir6s6gi vezeto tdszlre az igyek kioszt6s6t befoly6solhatja a trirgyal6si kcitelezetts6g
m6rt6ke 6s az igazgatiisi feladatok munkaterhe. A rdszere tortdn6 iigykiosztd s az iltalfnos
m6dszerek alapjfntiirt6nik az 3 .2-3 .4. pontban megj eloltek szerint.

3.6. Aztigykioszt6s menete
3.6.1. A kiosztand6 iigy bemutat6sa az iigykiosa6sra jogosultnak

A bir6srigok egysdges iratkezel6si szabilyzatfrol sz6lo 1712014. (XIL23.) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezd,otatot 6s a kezdbi;ratklnt
kezelend6 iratot tigyiratk6nt az esetleges el6zm6nyi i.igyiratokkal felszerelve a
lajstromba tort6n6 bejegyz6s napjin, de legkdsobb az 6rkez6st koveto
munkanapon az irodavezeto bemutatja az iigyeloszt6sra jogosult bir6s6gi
vezet6nek.

3 .6.2. Az irat tftja, a kozremrikodok feladatai

3.4
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Az ijgy kioszt6s6ra jogosult az eljhrS bir6t legk6 s6bb az irat bemutat6srit k6vet6
munkanapon a jelen i.igyelosztrlsi rendben foglaltaknak megfelel6en kijeloli. A
kijelol6s utftn az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodfnak. Az iroda az elj6r6
bir6 kijel6l6se ut6n a lajstrombabejegyzi az elj6r5 bir6i tan6cs sorsz6m6t, majd, az
ratot a bir6nak a kijelolds napjhn, de legk6s6bb a kcivetkezo munkanapon
bemutatja.

3.7 . Az ifiosztfts rendje
Az iigyek 6tosztds6ra csak kiv6telesen, a jogszabillyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa esetdn
kertilhet sor azzal, hogy ilyen esetben az ifrgy kiszign6l6s a az igyeloszt6si rendben
me ghatir o zott titalinos s zab 6ly ok s z erint tcirtdnik.
3 .7 .1 . Az ifiosztirs esetei

A bir6s6g elnoke, illetve az iigykiosztdsrajogosult m6s bir6s6gi vezeto az ugy
intdz6sdvel m6sik tanfcsot (bir6t) jeliil ki akizdrfusa, abir6 szolgfiati viszony6nat
megszun6se, a tart6s t6vo116te, az ;jgy jelleg6re is figyelemmel tdvolldte, az
egyenletes munkateher biztosft6sa, az igyhffiraldk feldol gozdsa, a bir6 ifthelyez€,se,
kirendeldse es kizhrhsa eset6n.

3 .7 .2.,Eljdrds az ijgy 6to sztiisakor
Atosztdskor az ij;gy iratai bemutatfsra keriilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, 6
az taton az 6tosrt6s ok6nak megjel6l6se mellett mrisik taniicsot (bir6t) jel6l ki, 6s
d6tummal, al6ir6ssal ellftvabemutatja azirodfnak azigyet az fitoszlrds lajstromban
tortdno |tvezetdse 6rdek6ben. A Beisz. 37. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijel<ilds
m6dosit6sa esetdn az iroda az idrgyirat bemutat6s6val 6rtesiti mind a koriibban, mind
az uionnan kijelolt bir6t. Az iltosztits az 6ltal6nos tigykioszt6si m6dszerek szerint
tort6nik.

3.8. A helyettesit6s rendje
A he ly ette s itd s rendj 6t az ijgy elo sztLis i rend me I I 6kl etei tartalmazzftk.

3.9. A jelen iigyeloszt6si rend az r.,2.6s 3. mell6kleteket tartarmazza.

Gyula, zU2l.jrflius 6.

a tiir"v6nysz6k elniike



1. melldklet az igyeloszt6si rendhez

A beosztott bir6k 6ltal intezett tigyek

ll6klAme et rdobef i hat6lya:202L a sztus 1-tol
Tan6csszSm N6v Intlzett iigycsoport Helyettesit6s,

sorrendben
I dr. Vir6g Veronika

bir6,
kijelolds:
fiatalkorriak elleni
bi.intet6elj616sban
itelkezobiro

A bi.intet6 tigyszak valamennyi peres
iigycsoportja, de a kcjzleked6si
btincselekm6nyek kcjziil csak a jhrmivezetes
ittas 6llapotban v6tsdge 6s a j6rmrivezetds
b6dult 6llapotban v6tsdge miatt indult tigyek

Nemperes iigyek:
fi atalkoruak biinteto nemperes
iigye
egyszerrisitett feli.ilvizs96lat
kiilonleges elj6rds
a bir6i hat6skorbe tartoz6
nemperes iigyek

Bdkdsin6 dr,
Kecskern6ti
Magdolna,
dr. Boromb6s
Arp6d,
dr-llars+nyi
+imeq
dfrlk+6esn6ry
+imeq
dr. Rost6s Edit
Kincs6,
dr. Grin
Gabriella
Nodmi

2 B6kdsind dr.
Kecskemdti
Magdolna
bir6

A civilisztikai tigyszakok valamennyi peres
tigycsoportja
Nemperes i.igyek:

t6voltaft6si elj6r6sok
v6laszt6si n6vj egyz6kkel kapcsolatos
kifog6s
bir6i hat6skorbe tartoz6 nemDeres
tigyek

dr. Boromb6s
Arpdd,
dr-l+ars.tnyi
++m€a,
dft+kv4€sne
dr-+elyak
+lmea;
dr, Virrig
Veronika,
dr. Rost6s Edit
Kincso,
dr. Grin
Gabriella
No6mi

J. dr. Boromb6s
Arpao
bir6

A civilisztikai figyszakok valamennyi
peres tigycsopoftja
Nemperes iigyek:

tdvoltart6si eljrir6sok
v6larszt6si ndvj e gyz6kkel
kapcsolatos kifog6s
bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
iigyek

Bdkdsind dr.
Kecskem6ti
Magdolna,
dr=Va+s6nyi
Tlin%
d+:+kv4esft6
dft+olJfttk
Trmeq
dr. Vir6g
Veronika,
dr. Rost6s
Edit Kincs6,
dr. Grin
Gabriella
No6mi



2. mell6klet az igyeloszt6si rendhez
A beosztott titkdrok 6s bir6s6gi ngyintdzo Lltal intezettiigyek

A melldklet id6beli hat6m et a:2rJ2 au s l-tol
Tan6cssz6m Ndv Intezett tigycsoport Helyettesit6s,

sorrendben
8. MolnSrn6

Csap6 Judit
bir6s69i
iisvint6z6

el6zetes jognyilatkozat nyilv6ntartdsba
v6tele
eltrintnek nyilv6nit6s

dr. Rost6s Edit
Kincs6,
dr. Grin Gabriella
No6mi

9 dr. Rost6s
Edit Kincs6
bir6s69i
titk6r

A biinteto iigyszak 6s a civilisztikai tigyszakok
nemperes i.igycsoportjai, v6grehajt6si iigyek,
kivdve abirhk 6s a bfr6s6gi ngyintlzo 6ltal intezelt
tigyeket
A szab6lysdrt6si tigyszak valamennyi iigycr;oportja

dr. Grin Gabriella
No6mi,
Bdk6sind dr.
Kecskem6ti
Magdolna,
dr. Boromb6s
Arphd,
e+rfarsanyi
ry+mee
dr+kv4€sn6-dr;
Polydk4imea,
dr. Vir6g
Veronika

t0 dr. Grin
Gabriella
No6mi
bir6s69i
titk5r

A biinteto tigyszak 6s a civilisztikai tigyszakok
nemperes iigycsoportjai, v6grehajt6si iigyek,
kivdve abirhk 6s a bir6sdgiid'gyintezo SltalintdzeIt
tigyeket
A s zab 6lys6rt6 si i.igys zak valamennyi iigyc sop ortj a

dr. Rost6s Edit
Kincs6,
Bdk6sin6 dr.

Kecskemdti
Magdolna,
dr. Boromb6s
Arp5d,
dr..ffarst{nyi
+irn€q
dFJk{#esn64F
Pelydk-Timeq
dr. Vir6g
Veronika
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3. rnelldklet az igyeloszt6si rendhez
A kirendelt bir6 6ltal intezett i.igyek

lldklet idobeli hat6lme a:'20) aususztus l-tol
Tan6cssz6m Ndv Kirendelds a

J6rSsbir6s6shoz
Intezett

iigycsoport
Helyettesit6s,
sorrendben

Honnan Id6tartam
ll dr. Bir6 Mariann

bir6,
kijelol6s:
fiatalkorriak elleni
btintetoeljSr6sban
itdlkezo bfr6

Gyulai
Jdr6sbir6s6g

Biinteto iigyszak peres
ilgycsoportja:

kozleked6si
brincselekm6nyek

Nemperes iigyek:
biintetovd9z6s
meghozatalfra
irSnyul6 elj6r6sra
tartoz6 kozlekeddsi
thrgyingy
az alapigyhoz
tartoz6
egyszenisitett
feliilvizsg6lat ds

ktilonleges eli6r6s

dr. Vir6g
Veronika,
dr. Rost6s
Edit Kincs6,
dr. Grin
Gabriella
Nodmi,
Bdk6sind dr.
Kecskemdti
Magdolna,

+ d*+arsan/i+fmea Gyulfti
Jl@

2e20s&l€-
2e+44 @

@
tigy€soper+Ja
N+effip€res-ttgrclfr

@
rnegddntj€s€

--birei-hataskerbe
tatrozo-n€mpefes
tieyek

dr.+bvAesne
dn+elyak
+imeq
B6kesine-d*
Iieeskem#i
I4a€d€+nq
dr.+orcmbes
A-p64
dr-+ir6g
Veronikq
dr-Rostis
@
d+Grin
Gabrie++a

]:wi+ d*+<evtaesne-dr:
P€'ly4lt-Tim€a

qr'u+ai
ffiffi&k

202+Wzw @
tigy€s€pe++Je

|{empereriigyet<+

@
@

id#s

--S+rei+atdskerbetatrez€-flsnp€fes
tigyek

drJ/arsdnyi
+imeq
Bek6sin+dn
Keeskemiti
Ma#olnq
drBeren*bes
A*p44
d+-Vrfitg
I'Crroftikq
dr+es+.4s
EditJ(tr€se
dr-Grin
Gabrietta
No6+ni




