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2017. JANUAN T. - 2017. DECEMBER 31,

l. Alapadatok

1.1. Az i.igyelosztiisi rendet meghatiiroz6 vezetl dr, Sztics Jdnos a jdr6sbir6s6g eln6ke.

1.2, A jirdsbir6sdg tigyeloszt6si rendjdt a bir6s6gok szervezer6rol 6s igazgat6s6r6l sz6l 201l. 6vi
CLXI. tdrvdny (Bszi,) 9. $ (l) bekezdese alapjdn - figyelemmel a6120lS, (Xf .:0.) OBH utasit6s (Ig.
szab.) ll5. $ (l) bekezddsdben hat6rozott elvekre - a Bfr6i Tan6cs es a koll6giumok vdlemdnydnei
ismeretdben a2017. dvre vonatkozoan az aLibbiak szerint hatiirozom meq:

2, Jogszab6lyi hitt6r

2.1' A Bszi.8. $ (l) bekezddse €rtelmdben senkisem vonhat6 eltdrvenyes birrijAt6l.

2'2' A Bszi. 8. $ (2) bekezdese 6rtelmdben a tcirvdny 6ltal rendelt bir6 az elj6r6si szabrilyok szerint a
hatriskcjrrel es illetekessdggel rendelkezo bir6s6gon rniikcido, elSre megallapitott iigyeloszt6si rend
alapjrin kijelcilt b(16,

2.3. Az iigyelosztrisi rend tartalma:
2.3,l. Tandcsszitm (az I . 6s 2. szdmfi melldklet szerint)
2,3.2.Tanilcsok dsszetdtele (az 1. es2. szitmtt melldklet szerint)
2.3,3. Tanicsok, birdk, titkdrok 6s vezetok 6ltal intezett iigycsoportok (1. 6s 2. sz/tm,t melleklet
szeri nt)

2.3,4. Elj6rfrsi akadiilyoztatds eseten:
2.3.4.1, A bir6s6gi i.igyvitel szabdlyair6l szol6 1412002. (VIll.l,) IM rendelet (Biisz,) 32. g (t)
bekezddse 6rtelmdben az igyeloszt6sra jogosult bir6srigi vezeto az ilgy intdzdsevel m6sik tan6csot
(bir6t) jel6l ki akiz6,r6s, a bir6 szolg6lati viszony6nak megszrindse, ataft6s trivollete, azigyjellegere
is figyelemmel t6vol[6te, az egyenletes munkatehel biztosit6sa vagy az igyhAtratet f-iaotgoiasa
c6lj6b6l (5,8. 6toszt6s rendje)
2.3,4.2, Ha a bir6 vagy a bir6s6gi titkrir a t6rgyal6si napj6n el6re nem l6that6 okb6l nem jelenik meg a
szolg6lati hely6n, a kitrizott t6rgyal6st (rneghallgatr{st) mds id6pontra hivatalb6l el kell halasztani, A
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t6rgyalis elhalasztAsrira tirgyalds eset6n m6sik bfr6, a meghallgat6s ethalaszt6s6ra m6sik bir6s6gi
titlctr, vagy bir6 jogosult.
23.4'3. A tArgyal6s (meghallgatis) elmarad{s6rdl az el6rhet6 iigyfeleket, k6pvisel6ket, azoru1al,
lehetdsdg szerint olyan id6ben kell i, hogy a sziiks6gtelen megjelendstik elkerti
A- tfrgyalfs (rneghallgatis) elm tdjikoztatdst xivid ritoi, t6vbesz€16n,
alkalmazott is adhat. A megjelent kel, felekkel a r6rgyal6s (meghallgatds) el
t6nydt az ezzel megbizott bir6, blr6s{gi titkdr kdzli.

2.3. 5, Ugyeloszt6sra j o gosult bir6sf gi vezerd :

AzazigazgatAsivezel6, aki az el6re meghatdrozott m6dszerek szerilrt az i.igyek kioszt{s6t vdgzi(5,1.
pont)

2.3 .6.'U gyelosztds m6dj a:
Az iigyelosztas a bir6sdgi vezet6k, a tandcsok, az egyes birdk ds bir6sdgi titkrir.ok vonatkozasaban a
Biisz. 31. $-a 6s azIg. szab. 116. $ (1) bekezddse alapjrin, az 5. pontban meghatArozott m6dszerek
szerint tdrtdnik.

2.3 .7. Kiem elt jelentdsdgii iigyekben/perekben tdrt6n6 elj6rds :

A kiernelt iigyekben eljA16 birdkat az l, sz. meltdklet tartalmazza.

3, Alapfogalmak

3'1. Az ilgyeloszt6si rend szempontj6b6l i.igyszak a biintetd, a szabilysdrtdsi 6s a civilisztikai iigyszak,
mely ut6bbi rnagAban foglalja a polgdri 6s a gazdasdgi iigyszakot, tovAbbd valamennyi tigyszaiban a
peres Cs nemperes tigyeket is.

3'2. A Biisz' 2. $ 18. pontja dttelmdben tigycsoport a bir'6sdgi tigyek trirgyuk, valamint az
alkalmazand6 zuryagi ds eljrirdsi szab{lyok azonossdga, ktildnbrizoi6g*, uugy specialitdsa szerinti
csoportosftrisa, A bir'6sfgon az alfbbi iigycsoportok vannak:
- elsdfokrl bilntetdUgy
- fiatalkoru btintet6iigye
- bUntetd nemperes tigy
- bfr6sdgi mentesftds irdnti iigy
- egydb (vegyes) iiry
-szab6lysdrtdsi hat6sdg hatarozata ellen benyujtott kifogds (panasz)
- szab6lysdrtdsi elzfudssal is srijthat6 szabdlys€rtds miani iigy
- szab6lys6rtdsi pertjitdsi i.igy
- els6fokir polgriri peres iigy
- polgdri nemperes iigy
- gazd6lkod6 szervezetek egymds k6z6tti peres i.lgye
- v6grehajt{si iigy.

3'3. Az [g' szab, 114. $ (l) bekezddse 4rrelmdben az iigybeoszt6s annak meghatdrozdsa, hogr a bir6k,
a bir6sdgi titkdrok, bfr6s{gi Ugyintez6k mely iigyekben iarhatrat el. A birdk, titkdrok 6s tigyintezOt
eljdrhatnak a peres, rlemperes ds egy€b vegyes iigycsoportb atarroz| tigyekben.
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3.4. Az Ig, szab. ll4. $ (1) bekezd6s kioszt6s annak a meghatilrozilsa,hogy az
iigyek kioszt6sa - a tan6csok (bir6k), bir6s6gi tigyintdzdk"rlltal az iigybeosztris
szerint intdzett Ugycsoportokon beliil - m el6tt tart6i6val roftdnik (5. pont),

3'5' A birdk jogdll6sdr6l ds javadalmazilsirolsz6lo20l l.6viCLXII. tcirvdny (Bjr.) 31.$ (2) bekezddse
drtelmdben a kirendelds a bir6nak a bir6sdgok kcizotti iigyteher egyenletes eioraaran"x biztositiisa
vagy a szakmai fejl6d6s6nek elosegitese 6rdekdben mris szoigrllati helyre tdrldno kirendelese.

4. A birds6gon miikiid6 iigyszakok

4. l. Btintet6
4. I .l ' A jdrrisbir6s6g birdi (tanScs ai) az igazsitgi.igyi alkalm azotrai a biintetoeljrlr6sr6l sz6l6 199g. 6viXIX' torvenyben (Be.) 6s az egy6b jogszabSlyokban meghatirozott, a jrirrisbir6srig hat6skor6be es
illet6kessegdbe tartoz6, a 3.2. pontban megje16lt i.igycsoportba sorolt biintei6iigyekben'j6rnak el.

4,2, Szab6lys6rtds

sekr6l, a szab|lyslrtdsi elj6r6sr6l 6s a
torv6nyben (Szabstv.) es az egyeb

illetdkessdgdbe Iartozo, a 3.2. pontban
el.

4.2, Polgiri
4'2.1. Aj6rrisbir6s6g bfriii (tan6csai) ds igazsdgi.igyi alkalmazottai a Polgriri perrendtaft6sr6l sz6l6
1952. 6vi lII. tdrvenyben (Pp,) 6s az egydbjogszab6lyokban meghatilrozott, a jinrisbir6s6g hat6skordbe
6s illetdkess6gdbe tar1oz6, a3.2. pontban megielott tigycsoportokba sorolt potgari rigyekb'en j6rnak el.

5. tigyszakok szerinti iigykiosztds

5.1. Az iigykioszt6sra jogosultak:
Az iigyek kioszt6s6t a j6r6sbir6s6g elndke vegzi, helyettesit6sdre dr.
bir6 jogosult.

Macs6ri J6zsef bi.inteto i.igyszakos

5.2. A. Btisz. 30. $-a 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezd6iratkdnt kezelendo iratot az esetleges
elozmdnyi iratokkal felszerelve a lajstromba tdrtdno bejegyezds alapjin, de legk6s6bb az erkez6st
kovet6 mun kanapon kell bemutatn i az ii gykioszt6sra jogosu ii vezetonek.

5.3. Az tigykiosa6s 6ltalSnos alkalmazott m6dszerei az al6bbiak:
- p6ros-piiratlan iigysziimok
- p6ros-pdratlan hetek
- iigycsoportonkdnti szakosodds
- az arAnyos munkateher-megoszt6s fi gyelembevdtel6vel.

5.4. A fenti m6dszerek egyi.ittes alkalmaziisa mellett az tigykiosztdsra jogosult vezet6 a kioszt6st az
6rkezds sorrendjdben az egyes bir5k ds titk6rok kdz<itt emelkedo ,o.r.niben v6,gzi, melynek sor6n
figyelemmel van a iiltaluk t6rgyalt ugytArgyakra, specializ6ci6ra, az automatizmust6l elt6r6s eseteire
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6s az arilnyos munkateheue, A jArdsbir6sdg elnoke a kiosztdsnak a birAk, a bfr6sdgi titkAr.ok, a bir6s6gi
tigyintdz6 kcjzrjlti munkateher jelent6s elterdsdt eredrn6nyez6 hat6sdt (munkateher kiegyenlites€nek
elve), tovdbbd az iigyeloszt6si rend m6dositdsdnak felt6teleit negyeddvente feliilvizsg6lja, ds sziiksdg
eset6n kezdemdnyezi az igyelosztdsi rend mddosftisdt, Eltdrdsre adhat okot kiilcinosen, ha az iigy
soronkivtilis6ggel 6rintett, tovibbri kiemelt jelent6s6gri, nagy munkaigdnyessdgii tigy, vagy a
tcirvenykezdsi sztinet tartalma alatti Urgyintezdssel vagy munkaszi.ineti napokra tetvezett kdszenldttel
vagy ii gyelettel drintett.

A biro vagy a bir6s6gi titkdr, a bfr6sdgi iigyintdzo kirendel6se eset6n az iigyelosztdsi rendet a
kirendelds kezd6 napjAig ki kell egdsziteni.

5.5. Az 5,3. pontban meghatdrozott,6ltal6nosan alkalmazott iigykiosztds m6clszer6t6l tdrtdno elt6rds
esetei

5.5.1. Eltdrds az igy tdrgyilhoz kdpest
Az i.igytdrgy szerinti specifikici6, a rnelldkletekben felt0ntetettek szerint oszlik mes a tan6csok kozritt.
5,5.2. Perjogi helyzethez kdpest
5.5.2.1. Soron kiviil int6zend6 tigyet valarnennyi bfr6 t6r.gyal.
5,5.2.2. Ha egyesites, egyi.ittes elbir6l6s sziiksdges, a kordbban drkezett iigyet intez6 bir6 j6r el.

5.5.3. Egyenletes munkateher biztosit6sa vdgett
5.5.3.1, Ha a bir6 kiz{rasa miatt az tigyet a bir6s6g m6sik tanAcsd,ra osztj6k ki.

5. 5.4. Eg.y6b kririilm6nyhez kdpest
5.5.4.1, Itelkezdsi sziinet taftama alatt: a munkdt teljesit6 tandcsok/birdk kcjzdtt kell kiosztani a soron
kiviil tdrgyaland6 ii gyeket.
5.5.4.2' Bir6 t6volldte miatt - figyelernmel az iigy jellegdre - a t6voll6vo bir6 soron kiviili iigyet nem
kap,
5.5.4.3. Bir6 szol96lati viszonyanak megsz[indse miatt: a szolgAlati jogviszony el6re l6that6
rnegsztindse esetdn az utols6 munkAban triltdtt napjdt megel6z6 k6t hdnappal ij i.igyet az 6rintett bir6
mdr nem kap, a folyamatban maladt iigyeit az ilgykiosztds 6ltaldnos m6dszere szerint kell 6tosztani.
5.5.4.4. Azijgy el6zmdnyi eljirAsrival szoros risszefiiggds miatt:
- az irjraindult tigyet az abban kordbban eljArt tandcs kapja
- a hat6lyon kivril helyett iigyet az erederileg kijeldlt taniics folyatja
- az olyan iigyet, amelynek a bir6s6gon eldzmenye van, az azt kor6bbatr tdrgyal6 tandcsra kell
kiosztani
- a pen:jitdsi iigyekben az alapiigyben eljArr tandLcs nern j6rhat el.
5.5.4'5. A bfr6 tart6s (30 napot meglralad6) tAvolldte miatt; a tart6san trtvol l6v6 b(r6r-a irj Ugyet nern
l_ehet kiosztani, az i.igvkiosztris 5.3. pontban felsorolt Sltaldnos m6dszerei alapjdn az figy kiosztdsa az 6
figyelmen klvtiI hagydsdval tdndnh et^

5,6. A vezet6k 6ltal intd.zett tigyek
A bfr6sdgi vezeto rdszdre az tigyek kiosztdsfnak m6cljAt befoly6solhatj a a thrgyalilsi kotelezetts6g
nrdrtdke 6s azigazgatdsi feladatok munkaterhe, A rdszdre tdrtdn6 iigykioszt6s az Sltalilnos m6clszerek
alapjin tortenik a25.3. pontban megjeldltek szerint,

5.7. Az iigykiosztds menete
A bfr6sdgok egys€ges iratkezel6si szabitlyzatdr6l sz6l6 1712014. (XII.23.) OBFI utasitds (Beisz.) 85-
87. $-ai irtelmdben a kezd6iratot 6s a kezcl6iratk6nt kezeleridb iratot iigyiratkdnt az esetieges
el6zm6nyi iigyiratokkal felszerelve a lajstrornba tdrt6nd bejegyzes napjin, de 1egk6s6bb az drkezdst
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kciveto munkanapon az irodavezet6 bemutatja az 0gyeloszt6sra jogosult bir6sdgi vezetonek. Az
iigykioszt6sra jogosult az eljfiro bir6t legkdsobb az irat bemutatrisdt kcjvet6 munkanapon a jelen
iigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfeleloen kijelcili. A kijelcilds utdn az iratot nyomban vissza kell
juttatni az iroddnak. Az iroda az eljhr6 bir6 kijeloldse ut6n a lajstromba bejegyezi az eljfu6 bir6i tan6cs
sorszimit, maid az iratot a bir6nak a kijeloles napj6n, de legkdsdbb a k6vetkez6 munkanapon
bemutada.

5.8. Az 6toszt6s rendje
Az iigyek 6toszt6sdra csak kivdtelesen, jogszab6lyban irt feltdtelek fenn6ll6sa eset6n van lehetosdg,
azzal,hogy ilyen esetben azigy kiosztdsa az iigyelosztdsi rendben meghat6rozott 6ltal6nos szabrily&
szerint tort6nik,
5.8.1. Az 6tosztds estei:
A bir6s6g elndke, illetve az iigykioszt6sra jogosult rnils bir6srigi vezetl az J'gy int6zdsevel m6sik
tan6csot (bir6t) jelol ki akiz6r6sa, a bir6 szolgdlati viszony6nak megsztinese, a tart6s t6voll6te, azigy
jelleg6re is figyelemmel tdvoll6te, az egyenletes munkateher biztosit6sa, az igyhitraldk feldolgoz6ii,
a bir6 6thelyez6se esetdn.
5..8.2. Elj{rhs az iigy 6toszt6sakor:
Atosztdskor az ld'gy iratait be kell mutatni a kioszt6sra jogosult vezet6nek, 6 az traton az 6toszt6s
okdnak megjel6l€se mellett m6sik taniicsot (bfr6) jelol ki, 6s ddtummal, al6irdssal ell6wa bemuratja az
irod6nak azigyetazitosztits lajstromban tcirt6n6 6tvezet6se drdekdben. A Beisz. 8i, $ (l) bekezddse
ertefmdben akijel<ilds m6dosit6sa esetdn az iroda aziigyirat bemutat6s6val drtesiti mind a koriibban,
mind az fjonnan kijelijlt bir6t. Az 6toszt6s az riltaldnos iigykioszt6si m6dszerek szerint tortdnik.

5.9, A jef en tigyelosztiisi rend az I . ds 2, sz6mf mell6kletekel tartalmazza.
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l. Melleklet

A beosztott bir6k 6ltal intezett iigyek

A mell6klet id6beli hatSlya: 2017 . januhr I . - 2017. december 3 I .

Tanfcsszim N6v
t. Dr. Szrics J6nos

polgdri tigyszakos bi16

2. Dr. Szendi Horv6th Erika lda
polgdri [igyszakos,
a B6k6scsabai J6r6sbir6s6gr6l
20 1 7.05.0 I .-tol 20 l7 .12.3 | -is
kirendelt bir6

Dr. Macs6ri J6zsef
btinteto iigyszakos bir6

Int6zett iigycsoport
Peres rigyek:
- elso fokon a polgdri iigyszakban el6fordu16
valarnennyi peres tigycsoport 6s pertipus; kiiltjnosen a
tu lajdonjogi-, birtokv6de lmi-, kdtelmi jogi-,
k6rter(t6si-, orokl6si jogi-, hdzassdgi-, apasd.gi-, 6s
szhrmazils meg6llapit6sa irdnti-, a gondnoks69 alit
helyez6s ir6nti-, 6s a v6grehajtrisi perek, A gazd6lkoa6
szervezetek egym6s kdzdtti perei, devizaalapri perek,
A Polgdri T<irvdnykonyvhdz kdpest speci6lis
jogszab6lyokra alapitott perek,
A perek kioszt6sa p6ros ligysz6m szerint tcjrtdnik, ez
vonatkozik a kiemelt tigyekre is,
- az apasig v6lelmdnek megdontds6re
irdnyul6 nemperes i.igyek kivdtel6vel -

az egyeb nemperes Ugyek a kioszt6si m6dszer szerint
megosztva a 2-es tan6ccsal

Peres i.igyek:
- elso fokon a polg6ri iigyszakban el6fordu16
valamennyi peres Ugycsoport ds peftipus;
ki.i I on osen a tu lajd onj ogi-, b i rtokvede Im i-, kcjte lmi

h6zass6gi-, apasigi-,
i-, a gondnoksrig al6
i perek, A gazdhlkod6

szervezetek egymfs krjzdtti perei, devizaalapri perek,
A Polgriri Torvdnykonyvhoz k6pest speci6lis
jogszab6lyokra alapftott perek.
A perek kiosztrlsa pftratlan iigysz6m szerint tort6nik,
ez vonatkozik a kiemelt i.igyekre is.
- az apashg v6lelmdnek megdont6sdre ir6nyul6
nemperes 0gyek ds az egy6b nemperes tigyek a
kioszt6si m6dszer szerint, megosztva azl-es
tandccsal.

Peres iigyek:
- valamennyi btintet6 peres, idedftve a fiatalkorfak
biintetoi.igy6t es a kiemelt jelent6sdgii i.igyeket is
Nemperes ligyek:
- a fiatalkor0ak bi.intet6 nemperes iigye
- btintet6 nemperes i.igyek kdzlil a t6rgyal6s
mell6zdses 6s a kiildnleges elj6rds kor6be tartozd
i.igyek

a)
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- a bfr6srigi titkdr dltal el nem l6that6 egydb
bi.intetotigyek
- szab6lysdrtdsi i.igyekben
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2, Melldklet

A beosztott bir6sdgi titk6r 6ltal int6zett i.igyekben

A mell6klet iddbeli hat6lya: 20 17, janudr | . - 2017 , december 3 L

Tanr{csszim N6v
10. Dr. Gurz6 Mihilv

Int6zett iigycsoport
Intezi a targyal6s mellozdsdvel elbir6land6
biintet6-, szabdlys6rtdsi-, valamint a
vdgrehajt6si iigyeket, 6s a bir6sfgi titk6r
hatdskrjrdbe utalt nemperes iigyeket.
- bi.intet6 nemperes iigyekben a szemdlyes
nreghallgatdsok
- szab6lysdrtdsi hat6sdg hatdrozara ellen
benlrjtott kifog6s (panasz)
- szabdlysdrtdsi elz6rdssal is btintethet6
szabdlysdrtdsi iigyek
- btintet6 megkeresdsek teljesftdse
- el6zetes bizonyit6s
- onk€nyesen elfoglalt lakdskiiirftdse irrlnti
tlgyek
- gyermektart6sdfj kiilfolddn val6 behajtdsa
- egydb ki.ilfbldi jogsegdly
- el6zetes jognyilatkozat nyilvAntartfsba
vdtele irinti nemperes iigyek
- Altaldnos meghatalmazott ndvjegyzlkdbe
val6 bejegyzds, illetve az rlltaldnos
rneghatalmazds visszavon6sa vagy felmonddsa
irdnti iigyek
- egydb, a bir6sAgi titkdr hat6skdr6be utalt
nemperes iigyek

A Bszi. 11 ' $ (2) bekezddse szerint az i.igyelosztdsi rendt6l az eljdrdsi torvdnyekben szabillyozott
esetekbetr, tov{bbd igazgathsi fton a bfr6sd,g mfikdd6sdt drirrt6 fontos okb6l el lehet tdrni.

Szeglralom, 20 17 . jinius 2,


