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l. Alapadatok

1' 1' Az otoshazi Jrir6sbfr6s6g ugyelosztdsi rendjdt a jrir6sbfr6s6g eln6ke hatfuozza meg.

2. Jogszab6lyih6tt6r

2'l' A Bszi' 8'$ (l) bekezddse 6rtelmdben senki nem vonhat6 el a tcirv6nyes bfr6j6t6l.

2'2' A Bszi' 8'$ (2) bekezddse drtelmdben.a-tcirv6ny 6ltal rendelt bir6 az eljfu6siszab6lyokszerint a hatriskdrrel ds illet6kess6ggel rendelkez6 uiiJfton mtikcid6, el6re meg6llapitotttigyeloszt6si rend alapjdn kijeldlt bir6l

2.3. Az iigyeloszt6si rend tartalma:

erint)
lldklet szerint)
intdzett iigycsoportok ( I . 2. 3. szdmri melldklet

2.3 .4, Eljtr4s akaddlyo ztatfus esetdn :

- 2.3.4.1. A bir6s6gi iigyvitel szab
tov6bbiakban BUSZ) 32.9 (t) bekezd

het a kiffiz<itt tdrgyal6s (meghallgatds) m6s
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id6pontra tcirtdno hivatalb6li elhalaszt6s6ra, 
, 
amelyre trirgyalas esetdn m6sik bfr6,meghallgat6s esetdn m6sik bir6s6gi titk6r jogosult. 

----'

- 2.3.4.3. A trgyalls elmarad6s1r6l az -

sra jogosult bir6s6gi vezet6:
vezet6, aki az elore meghatdrozott m6dszerek szerint az igyek kiosa6s6t

2.3 .6.'ii gy eloszt6s m6dj a :

"^-9tjgtlqi ^vezet6k, 
a tan6csok, az egyes bir6k 6s bir6s6gi titkriroka BUSZ 3l' g-a es az.rg,szab. l16. g. (l) bekezd.se arapj'n,az 5. pontban6dszerek szerint t6rt6nik.

2..3 .7 . Kiemelt j elent6 s 6 gti Ugyekben t6rtdn6 elj 6r6s :

A kiemelt iigyekben elj6r6 uiiotat az l. 6s z. sLamttmell6klet tartalmazza.

3. Alapfogalmak

zak a civilisztikai i.igyszak ( amely mag6ban
a biintet6 iigyszak.

k trirgyuk, valamint
e, vagy specialit6sa

3'3. Azlg.szab. 114. g. 6ben aztigybeosztds annakhogy a birdk, a bir6s6gi tit j6rhatnak el. A bfrrik 6s a belj6rhatnak az elso fokri per vegyes iigycsoportba tartoz6

6ben, az at6roz6sa.bir6s6gi d,z6k 6ttai
belul mi :rlrtfusdlal

3'5' A 2}ll'dvi C 31. $. (2) bekezddse drtelmdben a kirendelds a
9i::fl .a bir6s6gok enletes iloszt6s6nak biztos(t6sa, vagy a szakmaifejl6ddsdnek el6segftd lg6lati netyi" tcirten6 kirendeldse.
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4. A bfr6s6gon miik6d6 iigyszakok

A j6r6sbir6s6gon mtikctd6 iigyszakok:

4,1. Biintet6

a/ btintet6iigyek

ifog6s (panasz),
iatti tigy,

4.2. Civilisaika
4.2.l.Ide tartozik a polg6ri ds a gazdasdgi figyszak.

- 4.2.2. Polgriri iigyek
4.2.2.1. Ide tartozik:

1. P.

zPk. 
peres tigy

3. Pv ilft
- 4.2.3. Gazdas6gi tigyek
4.2.3.1.Ide tartozik:

J. G. els6fokri polg6ri peres i.igy
2. Gpk. polgdri nemperes tigy

5. Az iigyszakok szerinti iigykiosztds

5.1. 
:

Az trg elncike u6gzi, helyettesitdsdre a polg6ri i.igyszakos bfr6k atan6cs endben jolosultak.
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rtelmdben a kezd6iratot 6
felszerelve a Listromb" T:'HffiHf-;;anapon kell bemutatni az <inek.

5'3' Az tigykiosztds alapja minden iigycsoportban azdrkez.si sorrend.

5'4 Az tigykiosztrisra jogosult vezet6 kiosztdst az 6rkez6s sorrendj6ben az egyes bir6itan6csok/bir6k 6s titkarok k6z6tt emelked6 sonendber,,egri

automatikus szign6l6s drvdnyestil oly m6don,
yra is tekintettel - a tan6csok sz6ma szerini
taniics.

felfiiggesztds ut6n rijraindul6 ijgy, tov6bb6 az
ger6s itdletet hoz,6 bir6 j6r el, illetve a bfr6s6s

t az elncik v6gzi oly m6don, hogy aziigyek

,

fiiggeszt6s, fdlbeszakadds, bir6s6gi
e emelkeddse ut6ni 30 napon beltili
amelyet az alapigyet t6rgyal6 bir6

ug{:k, a vdgrehajtiisi nem peres i.igyek ds az egydb peren
al fele-fele ar6nyban, a tandcsok Jra^uszerint emelked6'2. szdrmt tan6cs.

szabillyozott esetekben. t
eltdrni. l20tt. dvi CLXL
ronkfvtilis6ggel drintett,

tartama alatti
I drintett.
rendelds kezd6

5'5' Az 5'3' pontban meghatdtozott, 6ltal6nosan alkalmazott rigykioszt6s m6dszereitol tcirt6n6eltdrds esetei:

5.5.1. Elt6r6s az iigy t6rgy6hozk6pest
Az ngylargy szerint a mell6kletek6en feltiintetettek szerint nincs elt6rds.

5.5.2Eltefts az iigy perjogi saj6toss6gaihoz kdpest
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5'5'2'1. soron kiviil int.zendd iigyet valamennyi bir6 trrrgyart;lfi:fr|vesitds, egviittes etuiratas 
';,iG;.";j*. rili;r a kor6bban drkezett iigyet intez6

5'5'3' Elt.rds az egyenletes munkateher biztosit'sa .rdekdben

i.j;1;i#,r?lil f:ffitr" 
miatt: a' tijynosrta, ariuranol ir6drr.r" arapjtn,a soron k6vetkez6

u n'ilt^' amennyiben valamely tan6csn6l/b fu6ndidnhib6j6n
alad6 folyamatos iigy u*, 6i-"net'e! mentesithet6 az fj

att: , aki abban a h6napbanmti kioszt6sakor ngy"i_r;
soron kcivetkeio ltcibb

";H, f ;","Hilf uli#, fi il'ff I
az igyet iltosztani, aki a trirgyal6s

az ijgy jellegdre: a t6voll6v6 bfr6 soron kiviili

re l6that6
h6nappal
re szerint

sszefi.iggds miatt:
6csra./bir6ra,

It tan6cs/bir6 folytatj a
ro kizttrt.

dte miatt: a tart6san t6vol ldv6 bir6ra rij Ugy

, 
felsorolt 4ltal6nos m6dszerek alapjan' i 6

5.6. A vezet6k 6ltal intezeft iigyek

A bfr6s6gi vezet6k t1sz6re. az tigyek kioszt6silnak m6dj6t befoly6solh atja a t6rgyalisikcitelezetts6g mdrtdke-6s.azigazgati'ri r"tuoutok;;k;.t", a rdsztikre tcirtdno iigykioszt6saz illtalinos m6dszerek alapjrin tortenit az 5.3.porrtu* .rregielciltek szerint.

5.7. Az tigykiosztds menete
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mdg a lajstromban nem r.gziteffe - a lajstromba bejegyzi az erjfu6d az fuatot a bir6nak a kijeiolds napj6n, a" r"gker6'bb a kdvetkez6

5.8. Az iltosztils rendje

Az iigyek iitoszt6sdra csak kiv6telesen, jogszab6lyban irt feltdtelek fenn6ll6sa esetdn keriilhetsor azzal, hogy ilyen 
.esetben az ugy kiosztasa a, tigyetoszt6si rendben meghat fuozott6ltalrino s szab 6ly ok szerint tcjrtdnik.

5'8'l' Az 6tosztds 
9s9te-i: A bir6s6g elnd,ke, 

i]l9tve az iigykiosztksrajogosult m6s bfr6s6givezetf az ijgy intdzdsdvel mrisik 1an6cs_ot (bir6t) :.rof r.i a kiz6ris;i,-u fi.o szolg6latie, a tart6s t6voll6te,. *.lgy_jellegdre is figyelernmel t6volldl", *biztosft6sa, az igyhfutralet 
-relaot 

ioz6sa, u 
-bi.o 

6thelyez6se, tart6s
set€n.

5'8'2' Eliatls az u'gy 6toszt6sakor: 6toszt6sk or az :irgy iratai bemutat6sra keriilnek a kioszt6srajogosult vezet6nek, i5 az itaton az htosztds oHnur."m"gphter" mellett m6sik tan6csot (bir6t)jeltil ki' ds diitummal, al6frdssal elldtva bemutatja az iroi6nak azigyet az 1tosztitslajstrombantcirt6n6 fif'ezet'se 6rdek6ben. A Beisz. 87. $. (1) bekezatse-lrtehEfie' u ti.irt-oG, m6dosft6saesetdn az iroda az igyitat bemutat6s6val drtesiti -inJ u r.-6bban, mind az rijonnan kijeldltbir6t. Az dttosztils az 6rtar6nos tigykiosztrisi m6dszeret ,r..int tdrtdnik.

5'9' A jelen iigyeloszt6si rend az 1.,2. ds 3. sz6mri melldkletek ettartalmazza.

Oroshi[za, 2017. m6jus 30.
fu tfu,r.q,dh %h ,fr.oruh *_
Bartosn6 dr. Tihanyi Kiisztin'a

a jdrfsbir6sdg elniike
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l. szrimf melldklet
A beosztott bir6k 6ltalintlzett iigyek

A mell.klet id6beri hat6rya: 2017 .janu6r r - december 3 l.napja,

Sz6ke Tiborn6 dr. bir6

k<izv6das btintet6 tigyek /minden
magdnv 6das d s p6tmagiinv6das UtiritltO

iigyek
Be, XXVII/A Fejezete szerinti kiemelt

jelent6s6gii tigyek

Biintetd nemperes iigyek:

-tdr gy al6s mell 6zdses tigyek,
- dsszbilntetds,
-egydb biintet6 nemperes i.igyek

Szonddnd dr. Blastyfk Ilona
bfr6

-k6rtdrit6si per
-j ogalap ndlkiili gazdagod6s
-kritelmi per
-cirdkldsi per
-vegrehajtdsi perek

Polgfri 6s gazdasfgi peres iigyek:

-hrizass6gi per
-apas6gi 6s sz6rmaz6s meg6llapitrisi per
-szti]rfi feltigyelettel kapcsolato, p". 

-

-rirdkbefogad6ssal kapcsolatos per
-h6zass6gi peren kivUl erv6ny"rit.tt
hdzassdgi vagyonjogi igdny iranti per
-dlett6rsi vagyonjogi ig6ny iranti per
- gyermekelhelyezds iriinti per
- gyermekelhelyezds megv6ltoztatiisa iriinti
per
-kapcsolatt aft6s szabilly oz6sa ir6nti per
-gyermek tart6sa irdnti per
-tdrvdnyen alapul6 egy6b tart6si per
-tulajdoni per
-birtokv6delmi per
-elbirtokl6ssal kapcsolatos per
-lak6stigyi per
-gazdas6gi per



gondnoks6ggal kapGofiG;;-
Pp. XXVI. Fejezet szerinti kiemelt

polgfri 6s gazdasrigi nemperes iigyek:

it6voltartdsi Ugyek

tapas6g vdlelmdnek megd tdse ir6nti nem
peres eljrir6s
-ltr(laoolAni -:.,:^^---rr-r--r CSOIaIOS

Bartosn6 dr. Tihanyi Krisztina
bir6

Polgrflri 6s gazdasrlgi peres iiryek:

,assagl per
siigi 6s szhrmazils megilllapitilsi per
l6i feltigyelettel kapcsolatos per

I kapcsolatos per
peren kivtil drvenyesftett

-j ogalap n6lkilli gazdagodis
-kritelmi per
-circikldsi per
-vdgrehajt6si perek
- gondnoksdggal kapcsolatos per
-Pp. XXVI. Fejezet szerinti kiemelt
jelent6s6gri per
-egydb per



Polgdri 6s gazda 6gi nemperes iigyek:

-tiivoltartrisi tigyek
-apas6g v6lelm6nek megdcintdse iriinti nemperes elj6r6s
-vdlasztiisi ndvj egyzdkkel kapcsolatos
Sogorvoslat
-egyezsdgi kisdrletre iddzds

Petr6sn6 dr, Czeczon Katalin
bir6

Polgdri 6s gazdasdgi peres iigyek:

-hdzassdgi per
-apasdgi 6s szfumazris megdllapftdsi per-ytilgi feltigyelettel kapcslohto, p",' 

- -

per

zab6.ly oz6sa ir6nti per
irrinti per
6 egy6b tartdsi per

-tulajdoni per
-birtokvddelmi per
-:f 

Plrtpkl'issal kapcsotatos per
-lak6stigyi per
-gazdasdgi per
-krirtdrftdsi per

i?guluo. ndlkiili sazdagod,ds
-Kotelml per
-drcikldsi per
-vdgrehajtrlsi perek
-Hon9195:ag_gal kapcso lato s per
;P.n. 

XXVI. Fejezet szerinti kiemelt
jelent6sdgti per
-egydb per

Polgdri 6s gazdasrigi nemperes iigyek:

-t6voltart6si iigyek
-apas6g vdlelmdnek megdcintdse iriinti nem
peres elj6r6s
-egyezsdgi kfsdrletre idezes
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2. szd,mfi mell6klet

A beosztott titkdrok 6ltal int6zett iigyek
A melldklet id<ibeli hat6rya: 2017. febru6r r- december 3 r.napja.

dr. Szabados Agnes
bir6sdgi tirkdr

Szabr{lys6rt6si ii gyek

Polgdri 6s biintet6 nemperes tigyekbdl:
- vdgrehajt6si iigyek
- megkeresdsek teljesitese
- szemdlyes meghallgatiisok tart6sa
- el<izetes jognyilatkozartok nyilv6ntartdsba vdtele
- letdti iigyek

- rarraros peres tigyekben az ut6iratok int6z6se
- panasznapon j e gyz6k6nyv felvdtele

dr. R6mer Judit
bfr6sdgi titkdr

- rrauaros peres tigyekben az ut6iratok intdzdse
- panasznap on jegy z6k6nyv felvdtele

Szab6lys6rt6si iigyek

Polgdri 6s biintetd nemperes iigyekb6l:
- vdgrehajtdsi iigyek
- megkeresdsek teljesitdse
- szemdlyes meghall gat6sok tartiisa
- e I 6zete s j o gny ilatkozatok nyi I vrintartris ba vdte le
- let6ti tigyek 

sar 6s hal6l t6ny6nek
I kapcsolatos tigyek- 6r6sok

- panasznapok tart6sa
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3. szfmrft mell6klet

A kirendelt bir6k 6ltal intdzett iigyek

A mell6klet id6beli hat'ly a: Z0l7 .j anu6r I _ december 3 I .napja.

Dr. Nary Liszl6n6
dr. Cserndk Hajnalka
bir6

Jrir6sbfr6s69
2017.Ll-
2017.xrL3t.

peres iisyek:

kdzv6das biintet6 iigyek /minden
tigycsoport/

magdnviidas 6s p6tmagrinv6das biintet6
tigyek

Be. XXVII/A Fejezete szerinti kiemelt
jelentrisdgti iigyek

Nemperes iievek:

-t6rgyal6s mell6z6ses tigyek,
- dsszbtintetds,
- egydb biinteto nemperes tigyek




