
A Szeghalmi Jfrrisbir6sdg iigyelosztfsi rendj6nek m6dositfsa

A m6dositott iigyelosztdsi rend alkarmazilsilnak els6 napja:
2018. okt6ber h6 1. napja.

A m6dositott iigyeloszt6si rend hatilyos:
2018. december h6

A kordbban hatdlyos iigyelosztfsi rend
2018. szeptember h

1. Alapadatok

l.l. Aziigyeioszt6si rendet a jhrhsbirosfg elnok

L2. A j6r6sbir6s6g iigyelosztdsi rendj6t a bir
sz6l6 201L 6vi CLXI. torv6ny (Bszi.) 9. $ (1) bekezd6se alapjiln - figyelemmel a
612015. (XI. 30.) OBH utasit6s (Ig. szab.) 115. $ (1) bekezd6s6ben hathrozottelvekre-
a Bir6i Tan6cs 6s a koll6giumok v6lem6ny6nek ismeret6ben a2018. 6vre vonatkoz6an
az alilbbtak szerint hat6rozom meg.

2. A bir6sfgon miikiid6 iigyszakok

2.1. Biintet6
A j6r6sbir6s6g bir6i (tanScsai) 6s igazsSgrigyi alkalmazottat a brintet6e1j5r6sr61 szolo
1998' 6vi XIX. torv6nyben (Be.), valamint a 2017.6vi XC. tcirv6nybe.t (t; e..; 6s az
egy6b jogszab|lyokban meghat6rozott, aj6r6sbir6s6g hat6skor6be 6s illet6kess6g6be
tartoz6, a kovetkez6 rigycsoportokba sorolt btintet6rigyekben j6rnak el.

2.I .I . Biintet6 tigyszak rigycsoportj ai felsorol6sa
o els6fokubiintet6rigy
o fratalkorubrintet6iigye
o biintet6 nemperes ilgy
. bir6s6gi mentesit6s irAnti rigy
o egy6b (vegyes) iigy

2.2. Szab6lys6rt6s
A j6r6sbir6s6g igazsilgigyr alkalmazottat a szab6lys6rt6sekr6l, a szab6lys6rt6si
elj6r6sr6l 6s a szab6lys6rt6si nyilv6ntart6si rendszen6l sz6l6 2012.6vi II. torvenyben
(Szabstv.) 6s az egy6b jogszabiiyokban meghatS"rozott, aj6r6sbir6s5g hat6skor6be 6s
illet6kess6g6be tartoz6, a kovetkez6 iigycsoportokba sorolt szabhlys6rt6si iigyekben
j6rnak el.

2 .2 .1 . Szab6lys6rt6si tigyszak rigycsoportj ai felsoroldsa
. szabhlys6rtdsi hat6s6g hathrozata ellen benyrhjtott kifog6s (panasz)
. szabiiys6rtdsi erzdrSssal is srijthat6 szabdlys6rt6s miatti rigy
. szabhlys6rt6si rigyben emelt iigy6szi 6v6s
. szab6lys6rt6si perujitdsi iigy
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. szabiLlys6rt6si egy6b iigy

2.3. Civtlisztika
A j6r6sbir6s6g bir6i (tan6csai) 6s igazshgrigyi alkalmazottai a Polg6ri perrendtart6sr6l
s2616 1952.6vi IIL torv6nyben (Pp.), valamint a2016.6vi CXXX. torv6nyben (rij Pp.)
6s az egy6b jogszab6lyokban meghatdrozott, a j6rhsbir6s6g hat6skor6be 6s
illet6kess6g6be tarloz6, a kovetkezo rigycsoportokba sorolt polg6ri rigyekben j6rnak el.

2.3 .L Civilisztikai iigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri
2 .3 .2 . 1 . P oig6ri iigyszak tigycs oportj ai fels orol6s a
o els6foku polg6ri peres rigy
. polg6ri nemperes rigy
o v6grehajt6si rigy

2.3.3. Gazdas|gi
2 .3 .3 . L G azdasftgi iigyszak rigycs oportj ai fels orol6sa
o els6foku gazdasdgiperes rigy
o els6foku gazdasiryi nemperes rigy

3. Ugyszakok szerinti iigykioszt6s

A j5r6sbir6s6g elnoke a kioszt6snak a bir6k, a bir6s6gi titk6rok, a bir6s6gi i;gyintlzo
kozotti munkateher jelent6s elt6r6s6t eredm6nyez6 hatdsht (munkateher
kiegyenlit6s6nek elve), tovhbbh az rigyeloszt6si rend m6dosit6s6nak felt6teleit
negyed6vente feliilvtzsg|Ija, 6s szriks6g eset6n kezdem6nyezi az iigyeloszt6si rend
m6dosit6s6t.

3.L Az iigykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesit6st is
Az iigyek lcioszt6s6t a jhrhsbiros6g elnoke v6gzi, helyettesit6s6re dr. Macs6ri J6zsef
bir6 jogosult

3 .2. Az 6ltal6nosan arkalmazott rigykioszt6si m6ds zer meghatirozilsa
Az rigykioszths alapja minden rigycsoportbat az 6rkez6si sorrend, Az iigyek tan6csra
kioszt6sa tigycsoportonk6nt, a soron kcivetkez6 :ogyszhm es a tanilcsok sz6mo zhshnak
s orrendj e szerint tort6nik.

3.3. Tobb rigyeloszt6si m6dszer egytittes alkalmazhs6val kiosztand6 iigyek
ki o szt6s 6n ak szab 6Iy ai

- p6ros-p6ratlan iigys zftmok
- p6ros-p6ratlanhetek
- rigycsoportonk6nti szakosod6s
- az lj.gy ek srilyoz6s 5nak f,rgyelembev6tele.



3'4. Az 6lta16nosan alkalmazott rigykioszt6si m6dszert6l tort6n6 elt6r6s esetei
me ghat6ro zhs a, amelyek ktildno s en

3.4.1. Elt6r6s azigy tfirgyhhoz k6pest
3.4.1.1. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3 .4.1 .2. Nemzetkcizi elemet tartalmaz
3 .4.2. Perj ogi helyzethez k6pest
3.4.2.1 . Soronkivrili iigy
3.4.2.2. Egyesitds, egyiittes elbir6l6s v6gett
3 .4.2.3. Bir6 lctzhrSsa miatt
3.4.2.4. Azliigy el6zm6nyi eljfirhshval fenn6ll6 szoros osszefiigg6s miatt
3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3 .4.3.1 . Ugyh6tral6k feldolgozdsamiatt
3 .4.3 .2. Ugy munkaig6nyess6ge, terj edelme miatt
3'4.3'3. Az iigyek 6rkez6s6b61 ad6d6 egyenl6tlens6g kikriszobol6se 6rdek6ben
3 .4.4. Egy6b koriilm6nyekhez k6pest
3 .4.4.1 . It6lkez6si sziinet tarliama alatt v agy miatt
3.4.4.2. Bir6 t6vo116te rniatt - figyelemmel azlf;gy jelleg6re
3.4.4.3. Bir6 szolgillatr viszony6nak megszrin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6volldte miatt
3.4.4.5. T6bb szempont egyrittes fenndll6sa

3.5. A vezet6k iital intlzett iigyek kioszt6s6nak m6dszere
A bir6s6gr vezeto rdszdre az igyek kioszt6s6nak m6dj6t befoly6solhatja a t6rgyal6si
kotelezetts6g m6rt6ke 6s az igazgatilsi feladatok munkaterhe. A r6sz6re tort6n6
rigykroszt6s az 6ltal6nos m6dszerek alapj6n tort6nik az 3,2-3.4. pontban megeioltek
szerint.

3 .6. Az iigykioszt6s menete
3.6.r. A kiosztand6 rigy bemutatds a azigykioszt6sra jogosultnak
A bir6s6gok egys6ges iratkezel6sr szabhlyzatdr6l s2616 1712014. (XIL23.) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezelend6
iratot rigyiratk6nt az esetleges el6zm6nyi i.igyiratokkal felszerelve a lajstromba tor16n6
bejegyz6s napjirn, de legk6s6bb az 6rkez6st koveto munkanap on az irodavezet6
bemutatj a az figyelos zthsraj ogosult bir6s 6gi vezet6nek.

3.6.2. Az tratitja, a kozremiikod6k feladatai
Az ijgy kioszt6s6ra jogosult az eljfiro bir6t legk6s6bb az rat bemutat6s6t kovet6
munkanapon a jelen rigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijeloli. A
kijelol6s utitt az iratot nyomban vissza keil juttatni az trod1nak. Az iroda az eljdrobiro
kijelol6se ut6n a lajstromba bejegyzi az eljhro bir6i tan6cs sorsz6mffi, majd, aL iratot a
bir6nak a kijelol6s napjSn, de legk6s6bb a kovetkezo munkanapon bemutatja.

3.7. Az |toszths rendje
Az rigyek ffiosztilshra csak kiv6telesen, a jogszab6lyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa
eset6n keriilhet sor azzaI, hogy ilyen esetben az :i;gy ktszignillfusa az igyeloszt6si
rendben meghat6rozott fLltal nos szab6lyok szerint tort6nik.
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3.7 .1. Az ffiosztfts esetei
A bir6sSg elnoke, illetve az iigykioszthsra jogosult m6s bir6shgi vezetb az ;;gy
int6z6s6vel m6sik tanScsot (bir6t) jelol ki a kizhrdsa, a bir6 szolgdlati viszonydnai<
megsziin6se, a tart6s t6vo116te, az:f;gyjelleg6re is figyelemmelt6voll6tq az egyenletes
munkateher biztosithsa, az rigyh6tral6k feldolgozhsa, abir6 6thelyez6se, kirendel6se 6s
ktzhrdsa eset6n.

3,.1 .2. Eljhrhs az :d;gy 6toszt6sakor
Atoszt6skor azigy iratai bemutat6sra keriilnek a kioszt6sra jogosultvezetbnek, o az
iraton az ifioszths ok6nak megjelol6se mellett m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki, 6s
d6tummal, al|irhssal e116tva bemutatja az iroddnak az igyet az 6toszt6s lajstromban
tort6n6 ifivezetlse 6rdek6ben. A Beisz. 37. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijel6l6s
m6dosit6sa eset6n az roda az igyirat bemutat6s6val 6rtesiti mind a kor6bban, mtnd, az
fjonnan kijelolt bfr6t. Az iltoszths az Sltalfunos rigykioszt6si m6dszerek szerint tort6nik.

3.8. A jelen rigyeloszt6si rend az L,2 6s3. szdmimell6kletekettaftalmazza.

Szeghalom, 2018, okt6ber 1.



1. Mel16k1et

A beosztott bir6k 6ltal inLlzett tigyek

A mell6klet id6beli hatdlya:
2018. oktdber 1. - 2018. december 31.

Tan6csszfm N6v lntlzett iigycsoport

3. Dr, Macs6ri J6zsef peres rigyek:
biintet6 iigyszakos bir6 - valamennyi brintet6 peres, ide6rtve a fiatalkorfak

btintet6rigy6t 6s a kiemelt jelent6s6gri rigyeket is
Nemperes tigyek:
- a fiatalkoruak brinteto nemperes iigye
- biinteto nemperes iigyek koail a thrgyalils
mell6z6ses 6s a kLilonleges elj6r6s kcjr6be tartoz6
iigyek
- a bir6s6gi titk6r 6ltal el nem l6that6 egy€b
btintetorigyek
- szab 67y s 6rt6si rigyekb en.

4. Dr. Bir6 Attila
polg6ri rigyszakos bir6

Peres iigyek:
- elso fokon apolgliiigyszakban elofordul6
valamennyi peres rigycsoport 6s pertipus;
- az egy6b nemperes iigyek.
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2. Mell6klet

A beosztott bir6s6gi titkSr 6ltal int'zettiigyekben

A mel16klet id6beli hatSlya:2018. janu6r 1. - 2018. december 31.

Tan6cssz6m N6v lntlzett iigycsoport
10' Dr, Gurz6 Mih61y Intezi a t6rgya76s mell6z6s6vel elbir6land6

br.inteto-, szab|ly s6rt6si-, valamint a
v6grehajt6si rigyeket, 6s a bir6s6gi titk6r
hat6skordbe utalt nemperes rigyeket.
- brintet6 nemperes iigyekben a szem6lyes
meghallgat6sok
- szab5lysdrt6si hat6s6g hatdrozata ellen
benyrij tott kifo g6s (p anasz)
- szab6lys6rl6si elz6r6ssal is brintetheto
szab6lys6rl6si iigyek
- biinteto megkeres6sek teljesit6se
- el6zetes bizonyit6s
- dnk6nyesen elfoglalt lak6skiririt6se irdnti
iigyek
- gyermektartdsdij lcilfolddn va16 behajt6sa
- egy6b lailfdldi jogseg6ly
- elozetes jognyilatkozat nyilv6ntart6sba
vdtele irSnti nemperes rigyek
- 6ltal6nos meghatalmazott rrcvjegyzlkebe
val6 bej egyz6s, illetve az 6ltal6nos
meghatalmaz6s visszavon6sa vagy felmond6sa
ir6nti rigyek
- egyeb, a bir6s6gi titk'r hatinkcirdbe utalt
nemperes rigyek.
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3. mell6klet

A kirendelt bir6k Sltal intezetlrigyek

A mell6k1et id6beli hat6lya:

2018. oktdber 1.-2018. december 31.

6, Dr, Glr*rik A*rita Erzs6bet pe*es tgyek:
perg6ri #gyszakes;
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