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1. Alapadatok

1 . Az rigyeloszt6si rendr:t a j6rdsbir6srig elndke bathrozza meg,

1'2' Ajdr6sbir6s6g iigyelos gok igazgat6s6r I.
tdlvdny (Bszi.) 9, g (1) be gyet . (XI. 30.) .)ll5, g (l) bekezddsdben es a koll k
isrneretdben a 2018, ivre vonatkoz6an az al6bbiak 5 

'eE.
2. A bf rdsdgon mtikiidd ii gl,szakol<

2.1. Biintet6
A j6rdsbir6s6g birdi (tan6csai) 6s igazs6gi.lgyi alkalmazottai xIX.torvinyben (Be,), valamint a 2017. evi XC. t6rv6nyben o-Lf*
meghat6rozott, a jiir'6sbir6s6g hat6sk<;ribe ds illetdkessegeue t sorolt
biintetoiigyekben j 6rnak el,

2,1 . L Btinteto rigyszak i.igycsopor-dai felsoroldsa
. els6fok0btinterorigy
r fiatalkorubiintet6Ugye
o biinteto nemperes tigy
r bir6s6gi mentesitds ir6nti i.igy
. egyeb (vegyes) rigl'

2,2. Szabdlysdrtis
A jdrdsbir6sdg igazs6gtillyi alkalmazottai a szabdlys6rtdsekrol, a szab6lysdrtisi elj6r6sr6l ds ai rendszenol szoI6 z0lz. evi II. tdrvdnyben iszabstv.) es az egyeb

zotr, a j6r6sbir6s6g hat6skdrdbe 6s illetdkessdgdbe lartozo, a kdvetllzd
lysdrtdsi tigyekben j6rnal el.

2.2, l . Szab|lysdr.tdsi ri gysz:ak ti gycsopord ai felsor.ol6sa
. szabdlysdrrdsi hat6ri 69hatfnozata ellen benyirjtott kifog6s (panasz)o szabdlysdrtisi elz6r6ssal is srijthato szab6lys6r16s miatti i.igy. szabdlysdrtdsi tigyben emelt tigydszi 6v6s
. szabiilysdrtdsiperfjitrisi iigy
. szabdlysdrtesi egydb iigy

2.3, Civilisztika
A j6rdsbir'6sdrg biLdi (tandcr;ai) 6s igazs6gi.igyi alkalmazottai 6vi III.tdrvenyben (Pp.), valamitrr a 2016. 6vi IXXX tdr.veny yokban
meghatdrozott, a j6r6sb(r6s6g hat6skordbe ds illetdk ,ssegdt a soroltpolgdri iigyekben j6rnak el.



2

2.3. L Civilisztikai rigyszakok felsorol6sa
2,3.2,Polgtui
2.3,2,1, Polg6ri 0gyszak rigycsoportjai felsorol6s
r elsofokir polgdri peres rigy
o polgdri nemperes ilgy
. vdgrehajt6si tigy

2.3.3. Gazdas|gi
7.3.3.1. Gazdasdgi iigyszak iigycsoportjai felsoroldsa
r els6fok(r gazdasdgi peres i.igy
. els6fok0 gazdasdgi nemperes iigy

3. Ugyszakok sze rinti iigykiosztds

Ajdrdsbir6sdg elndke a kioszt6snak a bir6k, a bir6sdgi titkdrok, a bir6s6gi iigyiritdzo k6z6tti munkateher
jelent6s eltdrdsdt eredmdnyezo hatds6t (munkateher kiegyenlftisdnek etvey, t&iibb6 az i.igyeloszt6si rend
m6dosit6s6nak feltdteleit negyeddvente feli.ilvizsgdlja, ds sztiksdg esetdn'kezde,mdnyezi-iz tigyelosztAsi
rend m6dositds6t.

3.1. Az ugykioszt6sra jogosultak-beledrtve a helyettesitdst is
Az rigyek kioszt6sdt a j6r6sbir6s6g elndke vegzi,helyettesitdsdre a hosszabb szc196lati idovel rendelkez6
bir6, mindkettejtik akad|lyoztatdsa esetdn a rdvidebb szo196lati iddvel rendelkez:o-biro jogosult.

3.2. Az 6ltaldnosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszer meghatdrrozdsa
Az iigykiosztAs alapja minden i.igycsoportban az drkezdsi sorrend. Az iigyek tandcsra kiosztasa
iigycsopottonkdnt, a soron kovetkez6 i.igysz6m ds a tan6csok szdrnozdsdnak sorrlndje szerint tortdnik.

3.3. Tdbb iigyelosztdsi m6dszer egyiittes alkalmazdsdval kiosztand6 tigyek kios:zt6sdnak szabdlyai

. pdros-p6ratlanrigyszdmok
r pdros-pdratlan hetek
r figycsoportonkdnti szakosod6s

t o 
!:,?Yanosan 

alkalmazott ugykiosztdsi m6dszert6l tcjrteno eltires esetei meghat[rozasa, amelyek
KUlOnOSen

J.+. l. -E

3.4.1.1.
14 | /

3.4.2, Perjogi helyzethez kipest
3"4.2 1, Soronkiviili tigy
3,4.2,2. Egyesites, egytittes elbirdlds v6gett
^ 

l^^
3,4.'2.3 ; Biro kizdrdsa miatt
3.4.2.4iA2 tigy elozmdnyi elj6rds6val fenn6ll6 szoros cisszefiiggds miatt
3.4.3. Egyenletes munkateher biztosit6sa vdgett
3 .4.3 .L Ugyhdtraldk feldolgoz6sa miatt
3 .4.3 .2. Ugy munkai gdnyessd ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az i.igyek 6rkez6sdb6l ad6d6 egyenl6tlensdg kikriszdboldse 6rdekdben
3,4.4. Egy 6b kdrUlmdnyekhez k6pest
3.4.4.L itdikezdsi sztinet tafiama alatt vagy rniatt
3.4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel az i.igy jellegdre
3.4.4,3. Bfr6 szolgdlati viszony6nak megszrindse miatt
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3.4.4,4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) tdvolldte miatt
3,4.4.5. Tobb szempont egytittes fennrill6sa

3.5, A vezetok 6ltal int6zett tigyek kiosztdsdnak m6dszere
A bir6s6gi vezeto rdszdre az iigyek kiosztiis6nak m6dj6t befolydsolh atja a tdr.gyaldsi kdtelezettsdg
mdrteke 6s az igazgat6si feladatok munkaterhe. A rdszdre tdrtdno iigykiosztds az 6ltaldnos m6dszerek
alapjdn tortdnik az 3,2-3.4. pontban rnegjeldltek szerint.

3.6, Az rigykiosztds menete
3.6, L A kiosztando i.igy bernutatdsa az iigy
A bir'6s6gok egysdges ir.al.kezeldsi szabilly IL23.) OBH ut 7 

"$-ai drtelmiben a kezdoiratot ds a kezd6 iigyiratkdnt az yi
r.igyiratokkal felszerelve a lajstromba tortdnd bej di legkds6bb to
munkatrapon az it'odavezeto bemutatjaa2tigyeloszt6sra jogosult bir6s6gi vJzetonek,

3,6,2, Az irat ftja, a kozremukdd6k feladatai

bb az irat bernutat6s6t kciveto munkanapon a jelen
Iitli. A kijeldlds utdn az iratot nyomban vissza kell
se ut6n a lajstrombabelegyzi az eIjfiro bir6i tandcs
, de legkds6bb a kdvetkez6 munkanapon bemutatia.

3.7, Az dtosztds rendje
Az tigyek 6toszt6sdla.csak kivdtelesen, a jogszab6lyban el6irt feltdtelek fenn6llisa esetdn kerijlhet sor
azzal, hogy ilyen esetbe n az U'gy kiszigndl6sa az tgyeloszt6si rendben rneghat6rozott 6ltal6nos szab6lyok
szerint tcirtdnik.

3,7 .1, Az dtoszt6s esetei

It m6s bir6s6gi vezeto az :Jgy intdzdsdvel m6sik
viszonydnak megszrindse, a tart6s tAvolldte, az igy
nkateher biztosit6sa, az tigyhdtraldk fetdolgo z6sa, 

-a

3,.7.2. Eljdrds az i.igy 6toszt6sakor
Atosztdskor az ]dgy ilatai bemutat6sra kenilnek a kiosztiisra jogosult vezetonek, 6 az iraton az tiosz,t3s
ol<6nak rnegieldlese rnellett m6sik tan6csot (bir6t) jel6l ki, gs d'6tummal, al6fr6ssal ell6tva bemutatja aziroddnak az igyet az iiosztds lajstrornban tdrtdno dtvezetdse irdekdben. A Beisz, g7. $ (l) bekezdese
drteln'rdben a kijeldlds r.nirdosit6sa esetdn az iroda az iigyirat bemutat6s6val erlesiti mind a kor6bban,mind az irjonnan kijeldlt bir6t, Az 6toszt6s az 6ltaldnos tig-ykioszt6si m6dszerek szerint tcjrtenik.

3'B' A jelen iigyeloszt6si re:nd azl. es2. szilmimelldkletekettartalmazza.

Bdkds, 201 8. szeptember 3.
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I " Melldklet:

A beosztott bir6k dltal intdzett rigyek

A mell6klet id6beli ha

rE szdvegrdsz 20 t 8. februAr I 5. napjdtdl ker[lt tdrldsre
2E szOvegrdsz 20 1 8. szepternber 3. napjAt6l hatdlyos

o tdlya: 2018. ianu6r - december 31

Ianacsszam Ndv .ntezetl tigycsoport

I Dr. Vir6g Veronika
rtinteto i.igyszakos bir6

?eres i.igyek:
e valamennyi biintet6 peres iigy, idedrtve a

fiatalkortak biintet6 iigydt ds a kiernelt
jelentosdgti iigyeket is

\lemperes tigyek:
o a fiatalkorirak biinteto nemperr:s tigye
. bi.inteto nemperes tigyek kctzril-a+#gyalas

m€ll6zdsesirf;fele€s I az e gts zeri[s lt e t t
feliilv i zs gdlat d s2 akiildnleges elj 6r6s kcjrdbe
Iartoz6 iigyek

. a bir6s6gi titk6r 6ltal el nem ldthat6 egydb
biintet6i.igyek

2. 3dkdsine dr, Kecskemdti
Vlagdolna
rolg6ri i.igyszakos bir6

i.igyek:
pAratlan sorsz6mf polgdri percs i.igyek, ide drtve
a kiernelt jelentosdgu iigyeket is

emperes ugyeK:
o p6ratlan heteken erkezo t6voltrertdsi elj6r6sok
o p6ratlan heteken erkezo pszichidtriai betegek

intdzeti gy6gykezeldsdnek elrendeldse irdnti
elj6r6sok
p6ratlan heteken drkez6 letdti 'Ligyek
p6ratlan heteken drkez6 holtnak nyilvdnitdssal
ds haldl tdnydnek meg6llapit6si6val kapcsolatos
iigyek
v6lasz.t6si ndvj e gyzikkel kapc so I ato s kifo g6s

elbirdl6sa
kiz6rds elbirdl6sa
p6ratlan heteken erkezb a 7. sildmir tandcsn6l fel
nem sorolt egydb polgdri nemperes tigyek

4. HarsAnyi Csilla
36ri iigyszakos bir6

eres i.igyek:
o pdros sorsz6m0 polg6ri peres iigyek, ide 6rtve a

kiemelt j elent6sdgri i.igyeket isr

femperes i.igyek:
r pdroS heteken 6rkez6 tdvoltartdsi elj6r6sok
. p6ros lieteken drkez6 pszichi6triai betegek

intdzeti gy6gykezelesdnek elrr:ndel6se irdnti
elj6r6sok

r polg6ri megkeresdsekteljesitdse
. paros heteken 6rkez(5letdti tigyek
o p6ros heteken drkezo holtnak nyilvAnit6ssal 6s

haldl tdnydnek megdllapit6sdval kapcsolatos
tigyek
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az apasilg vdlelmenek megdOntese nemperes
eljdr6sban i

egyezsdgi kisdrletre iddzds
kiz6rds elbir6l6sa
p6ros heteken 6rkez6 a7, szfmfi tandcsnril fel
nem sorolt egydb polg6ri nemperes iigyek
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2" Melldklet:

A beosztott titkdrok ds bir6s6gi iigyintdzo 6ltal intdze,tt iigyek

A melldklet id6beli hat6l 2018. ianu6r I december
Tan6csszdm
(ha van)

nt€zett iigycsoport

*' Dn+tufatvi+di+
b{resasi+i+kar

@6n+a++beh+i+i+a
@

- ffi
@ MhW

W
sze4Aty*rte*i+ge*

iWi+ki+

@q*ge+
8 \4oln6rnd Csap6 Judit

rir6sdgi tigyintdzd
o el6zetes jognyilatkozat nyilvAntart6rbu u6Ok

ir6nti nemperes elj6rds
. az dltaldnos meghatalmazoltak ndvjegyzdkdbe

val6 bejegyzds, illetve, az 6ltaldnor
meghatalmazds visszavondsa vagy felmonddsa
irdnti eljdrds

. az eltrintnek nyilv6nit6si elj6r6s
9z Dr Rostds Edit Kincsd

t . ,r.9
orrosagr tttKqr"

Hire*+ercnw;e p ciratlan s or szdmrit 0

t bilntetd nemperes ilgyekben cr szemdlyes
meghallgatdsok

o@iW
@rH+ixtaharc
@tz. bilntetd nemperes tigyek kAztil a blr|sdgi titkdr
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dltal elbirdlhat6, bttntetcitdgzis meghozataldra
irdnyul1 eljdrdsra tartozd t)gytJ

@ta
;

W15
szabdlysdrtdsi hatdsdg hatdrozata ellen
benyilj tott kifo gds (panasz) t 6

szabdlysdrtdsi elzards,sal is bilntethetd
szabalysirtdsi tigyek I 7

btinte td me gkere s i s e k t e li e,s it i s e

vdgrehajtdsi ilgyek
elcizetes bizonyitas
onkinyesen elfoglalt lakas kittr{tdse irdnti t)gyek
gyerme kt ar t as dij Mlft ldo n v al 6 b e h aj t ci,s a
e gydb killft ldi j o gs e gdly

'. Grin Gqbriella Nointi
trdsrigi titkdr

dros sorszdmtt
o bilntetd nemperes tigyekben a szemd,lyes

meghallgatdsok
o btintetd neruperes tigyek kazill a birosdgi titkdr

dltal elb{rdlhqtd, bilntetdvi gzds me ghozataldra
irdnyul6 eljdrdsra tartozri ilgy

. szabdlysdrfdsi hatdsdg hatdrozata ellen
benyil.ftou kifu gds (panas z)

. szabdlys,drtdsi elzdrdssal is btintethet6
szabdlysdrtesi ilgek

c bilntetci megkeresisekteljesitdse
, vdgrehqjtasi ilgyek
c elfzetes bizony{tds
o onkdnyesen el.foglalt lakds kitir{tdse irdnfi ilpek
. gyermektartdsdij kulftlddn vaki behajtr)sa
. egydb killfr)ldi jogsegdly




