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1. Alapadatok

LI. Az tigyelosztdLsi rendet a tdrvdnyszdk elnoke hatfnozzameg. Az iigyeloszt6si rendtol az
elj6r6si tdrv6nyekben szabillyozott esetekben, tovrlbb6 rgazgatisi riton a bir6s6g
mrikod6sdt 6rint6 fontos okb6l lehet elt6rni.

1.2. Aj6r6sbir6s6g i.igyeloszt6si rendjdt a bir6s6gok szewezet1rol es tgazgatdsdrol sz6lb 2011.
6vi CLXI. torvdny (Bszi.) 9. 6s 10, $-a alapj6n - figyelemmel a 6120t5. (XI. 30.) OBH
utasitiis (Ig. srrab.) 115. $ (1) bekezd6sdben meghatfnozott elvekre - a Bir6i Tanacs 6s a
koll6giumok v6lem6nydnek ismeretdben a kovetkezok szerint hatiirozom mec.

2. A birrisrigon milkiid6 iigyszakok

2.1. Btinteto
A j6rdsbir6s6g bir6i (tan6csai) 6s igazs6gtigyi alkalmazottai a biintetoelj frdsrol sz6l6 2017.
6vi XC. tcirvdnyben (Be.) 6s az egyeb jogszabfiyokban meghatfuozott, a j6r6sbir6sdg
hat6skor6be 6s illetdkess6gdbe tartozo, a kovetkez6 iigycsoportokba sorolt btintetdi.igyekben
j6rnak el.

2.I .I . Biinteto tigyszak i.igycsoportj ai felsorol6s a
o els6fokirbtintetoiigy
o fratalkonibiintetoiigye
o btinteto nemperes iigy
o bir6s6gi mentesitds irrinti tigy
. egydb (vegyes) iigy

2.2. Szab|lys6rtds
A j6r6sbir6shg birai es rgazsilgiigyi alkalmazottai a szabillysertdsekrol, a szab6lys6rt6si
elj6r6sr6l 6,s a szabfilysdrl6si nyilv6ntarl6si rendszenol s2616 2012. 6vi IL torvdnyben
(Szabstv.) 6s az egy6b jogszabalyokban meghathtozott, a j6r6sbir6srig hataskcirdbe ds
illet6kess6g ebe tartozo, a kovetkez6 iigycsoportokba sorolt szabftlyseft6sitigyekben j6rnak
el.

2.2.1 . S zabd.lysdrtdsi iigyszak tigycs oportj ai fels orol6sa
c szabillysdrtdsi hat6s6g hatfrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o szabilysdrt6si elzfrttssal is sirjthat6 szab6lysdrtds miatti i.igy
o szabfiysdrtdsi Ugyben emelt rigy6szi ov6s
o szab6,Ils6rr6si perrijit6si iigy
. szabfiysdrt6si egy6b (vegyes) Ugy



2.3. Civilisztika
A j6rdsbir6s6g bir6i (tan6csai) 6s igazs6gi.igyi alkalmazottai a Polg6ri perrendtart6sr6l
szolo 1952. 6vi III. torv6nyben (Pp.), valamint a2016.6vi CXXX, tcirv6nyben (rij pp.)
ds az egy6b jogszabillyokban meghatdrozott, a jdr6sbir6sdg hat6skordbe 6s
illetdkess6g6be tartoz6, a kovetkez6 iigycsoportokba sorolt polg6ri i.igyekben j6rnak el.

2.3 .I . Civilisztikai i.igyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri

2.3 .2.1 . Polg6ri iigyszak iigycsoportj ai felsorol6sa
o elsofokri polg6ri peres tigy
. polg6ri nemperes iigy
. vdgrehajt6si i.igy

2.3.3. Gazdasdgi
2.3 .3 . L G azdas iryi iigy szak tigyc s oportj ai fel s orol 6s a

o els6foktgazdasdgi peres iigy
o els6fokir gazdasilgi nemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti tigykiosztfs

A j6r6sbir6s6g elnoke a kiosztdsnak abirftk, a bir6sfgi titk6rok, a bir6s6gi igyintezo kcizotti
munkateher jelentos eltdr6sdt eredm6nyezo hatdsfrt (munkateher kiegyenlit6s6nek elve),
tov6bb6 azigyeloszt6si rend m6dosit6s6nak feltdteleit negyeddvente feliilvizsgdlja, 6s sziikseg
esetdn kezdemdnyezi az iigyeloszt6si rend m6dosit6s6t.

Az tigyteher megoszl6s6t drdemben befoly6sol6, el6re nem l6that6 kortilm6ny bekovetkez6sdt
koveto 30 napon behil az iigyeloszt6si rendet feliil kell vizsg6lni.

Az tigyeloszt6si rend fehilvizsgiiathnak szi.iksdgessdge eset6n a tcirv6nysz6k illetdkessdgi
teriiletdhez tartozoj6r6sbir6s6gi elndk azigyelosztdsi rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslat1la
feliilvizsgdlatra okot ad6 kori.ilmdnyr6l val6 tudom6sszerz6st kcivet6en halad6ktalanul
megkiildi a torvdnyszdk elnok6nek, A m6dosit6 javaslat megktild6s 6t megellzoen az drintett
bir6kkal lehetos6g szerint egyeztetni kell, ds abirfkv6lem6ny6t a m6dosii6 javaslattal egyttt
meg kell kiildeni.

3.I. Az iigykioszt6sra jogosultak - beledrtve a helyettesitdst is
Az tigyek kioszt6s6t a j6r6sbir6s6g elnoke vegzi. Helyettesitds6re a birik a tandcsszfum
novekvo sorrendj dben jogosultak.

Kiz|tt a kioszt6sb6l, aki azigybena Be., a Pp., azujPp. vagy a Szabr;tv. alapjhnbir6kdnt
nem j6rhat el, kivdve az igyfel6ltal bejelentett 6s meg el nem bir6lt elfogultsagi kifog6s
esetdt. A kiosztdsra jogosult kizffistryakor a helyettesit6s szabdlyartkell alkalmazni,

3 .2 . Az, 6ltal 6no s an alkalmazott tigyki o s zt6s i m6 d s zer me ghatfir ozds a
Az tigykiosztiis alapja minden tigycsoportban az drkezdsi sorrend. Az iigyek tan6csra
kioszt6sa i.igycsoportonk6nt, a soron kcivetkez6 iigysz6m 6s a tanhcsok sz6mo z1stnak
sorrendi e szerint tcirtdnik,



3'3. Tdbb tigyelosztiisi m6dszer egyiittes alkalmazfts6val kiosztand6 tigyek kioszt6s6nak
szabfiIyai

A biinteto iigyszak tigycsoportjaiban apfratlansorsz6mf iigyekben az L sz, tandcs, a pilros
sorszdmf rigyekben a3. sz. tan6cs j6r el.

A civilisztikai iigyszakok peres iigycsoportjaiban 6s a bir6i hat6skcirbe tafiozo nemperes
iigyekben a pl'tatlan sorsziimir tigyekben a 4. sz. tan6cs, a p6ros sorsz6mf iigyekben a 2.
sz. tanilcs jfr eI.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszertol tortdno eltdrds esetei meghattrozfsa,
amelyek kiilorLosen
3 .4.I . Eltdrds itz :ijgy titrgy fthoz k6pest

3.4.I .1 . Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3 .4.1 .2. Nemzetk6zi elemet tartalmaz

3 .4.2. Perj ogi hely zethez kdpest
3.4.2.1. Soron kiviili iigy
3 .4.2.2. E gyesitds, egyiittes elbfr6l6s v6gett
3 .4.2.3 . Bir6 kizfrttsa miatt
3.4.2.4' Azngy el6zmenyi elj6r6s6val fenn6ll6 szoros osszefliggds miatt

3 .4.3 . Egyenle tes munkateher bizto s it6s a vd gett
3 .4.3 .1 . Ugyhritraldk feldolgo zisa miatt
3 .4.3 .2. Ugy munkaig6nyessdge, terj edelme miatt
3 .4.3 .3 ' Az r,igyek 6rkez6s6bol ad6d6 egyenlotlens6g kiktiszoboldse drdek6ben

3 .4.4 . Egy6.b kortilm6nyekhez kdpest
3.4.4.1. It6lkezdsi sziinet tartamaalatt vagy miatt
3.4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel azlfrgyjelleg6re
3 .4.4.3. Bir6 szolgiilati viszony6nak megszundse miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) trivolldte miatt
3.4.4.5. Tcibb szempont egyrittes fenn6lkisa

3.5. A vezetok titalrntezett iigyek kioszt6sdnak m6dszere
A bir6s6gi vez'eto reszdre az igyek kioszt6s6t befoly6solhatja a tdrgyal1si kotelezetts6g
m6rt6ke es az igazgat6si feladatok munkaterhe. A rdszdre tortdno tigykioszt6s az 6ltal6nos
m6dszerek alatr>jin t6rt6nik az 3 .2-3.4, pontban megjeloltek szerint.

3.6. Azligykioszt6s menete
3.6.1 , A kiosztand6 iigy bemutat6sa az rigykios zttsra jogosultnak

A bir6s6gok egys6ges iratkezeldsi szabiiyzatitr:6l sz6l6 1712014. (XII.23.) OBH
utasit6s (Beisz,) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezdoiratot 6s a kezd6iratkdnt kezelend6
iratot rigyiratkdnt az esetleges el6zmdnyi tigyiratokkal felszerelve a lajstromba
tort6ntj bejegyzes napj6n, de legkds6bb az 6rkezest koveto munkanapon az
iro dave:zet6 b emutatj a az ij;gy elo srtiisra j o go sult b ir6 s 6gi vezet6nek.

3 . 6 .2. Az ir at utj a, a ko zremrikci dok fel adatai
Az ngy kioszt6s6ra jogosult az eljfno bir6t legk6sobb az irat bemutat6s6t kciveto
munkanapon a jelen iigyelosztfsi rendben foglaltaknak megfeleloen kijelcili. A
kijelolds utin az iratot nyomban vissza kell juttatnt az irodtnik.. nt toda-azelj616
bir6 kijeloldse ut6n a lajstromb abejegyzi az eljfro biroi tanilcs sorsz6m6t , majd az



iratot a bir6nak a kijelcil6s napjhn, de legk6s6bb a kcivetkez6 munkanapon
bemutatja.

3.7 . Az ifiosztfs rendje
Az tigyek ifiosztdsSra csak kivdtelesen, a jogszabillyban el6frt felt6telek fenniill6sa eset6n
kertilhet sor azzal, hogy ilyen esetben az igy kiszigndl6s a az igyeLoszt6si rendben
me ghatin o zott 6ltal 6no s s zab 61y o k s zerint tort6nik.
3.7 .l.Az htosztds esetei

A bir6s6g elncike, illetve az iigykiosztilsrajogosult m6s bfr6s6gr vezeto az i1gy
int6z6s6vel m6siktan6csot (bir6t) jelol ki akiztndsa, abiro szolgillati viszony6nat
megszun6se, a tart6s t6voll6te, az iJ;gy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, az
egyenletes munkateher biztosit6s a, az igyhfiral6k feldol goz6sa, a bfto 6thelyez6se,
kirendel6se 6s kizfuilsa eset6n.

3.7 .2. Elj6rris az igy 6toszt6sakor
Atosztdskor azigy iratai bemutatSsra keriilnek a kiosztiisra jogosult vezetlnek,6 az
iraton az (rtosztds ok6nak megjel6l6se mellett m6sik tan6cso1. (bfr6t) jelol ki, 6s
d6tummal, aliiir6ssal elldtva bemutatja az todtnak azigyet az iltosztds iajstromban
tort6n6 iltvezetdse 6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezd6se 6rrtelm6ben a kijelcil6s
m6dosit6sa esetdn az iroda az ijgyirat bemutat6s6val drtesiti mind a kor6bban, mind
az ijonnan kijelolt birot. Az 6toszt6s az illtalSnos iigykiosztSsi m6dszerek szerint
trirt6nik.

3.8. A helyettesitds rendje
A hely ette s it6 s rendj 6t az igy elo szt6s i rend mel I 6klete i tartalmazzftk.

3'9' A jelen iigyelosztdsi rend az 1., 3. 6s 4. szdmimell6kletekettartalmazza.

Gyula, 2021. jrinius 10.

a tiirv6nvszdk elniike



1 . melldklet az igyeloszt6si rendhez
A beosztott bir6k Sltal intlzettiisvek

A ll6klet idobeme 2021. irilius 1-tollnaI

Tandcsszdm N6v Intdzelt iigycsoport Helyettesitds,
sorrendben

I dr. N6meth Zoltin,
bir6,
kijeldlds: fi atalkorfak
elleni
biintetoelj6rdsban
itelkezo biro

A biinteto iigyszak valamennyi
iigycsoportj a, de a kozlekeddsi
biincselekmdnyek kazal csak a
jdrmdivezetds ittas dllapotban 6s a
j drm[iv e zetds b odult dllapotb an vdts d ge
miatt indult ilgyek

dr. Macs6ri
J6zsef,
dr. Bir6 Attila,
dr. Marton
Erika,
dr. Papp
Zolt6n

2 dr. Marton Erika A civilisztikai iigyszakok valamennyi peres
i.igycsoportja
Nemperes i.igyek:

kap c so I attart itsi hatfu ozat
vdgrehajt6sa
bir6i hat6skorbe tartoz6 nemDeres
i.igyek

dr. Bir6 Attila,
dr. Ndmeth
Zolthn,
dr. Macs6ri
J6zsef,
dr. Papp
Zolt6n

3 dr. Mlacs6ri J6zsef,
bir6,
kijelol6s: fi atalkoniak
elleni
biintetoelj6r6sban
itelkezo biro

A biinteto iigyszak valamennyi
iigycsoportja, de a kAzlekeddsi
biincselekmdnyek kAz*l csak a
jdrm[ivezetds ittas dllapotban ds a
j drmt lvezetds b6dult dllapotban vdts dge
miatt indult ilgyek

dr. Ndmeth
ZoltLn,
dr. Bir6 Attila,
dr. Marton
Erika,
dr. Papp
ZoIt\n

/1 dr. Bir6 Attila A civilisztikai iigyszakok valamennyi peres
tigycsoportja
Nemperes i.igyek:

kapcs ol attart fni hat6r ozat
v6grehajt6sa
bfr6i hatriskorbe tarloz6 nemperes
tigyek

dr. Marton
Erika,
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Zolt6n,
dr. Macs6ri
J6zsef,
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Zolt6n



3. melldklet az ilgtelosztdsi rendhez
A kirendelt bfr6k dltql intdzett ilgyek

melldkleA t idribeli 0 I. iillius 1+61

fandcsszdn Ndv
Kirendelds a

Jdrdsbir6sdshoz Intdzett
iigycsoport

AeQettesitds,
sorrendbenHonnan Iddtartam

5. dr. Bir6 Mariann
fiatalkorilak
elleni
bilntetrieljdrdsra
kijeldlt bir6

Gyulai
Jdrdsbfr6sdg

202r.06.01-
2022.0s,31.

Biintet6 ilgtszak peres
ilgltcsoportja:

kdzlekeddsi
bdincselekmenyek,
kivdve:
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Nemperes ilg,,ek:
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dr. Macsdri
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Zoltdn,
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Erika,
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Zoltdn



4. mell6klet azigyelosztiisi rendhez
A kirendelt titkarok ds bir6s6gi tigyint6z6k 6ltal intezetttigyek

A melldklet id6belimelleklet idobeli hat|lv a: 2021. aueusztus 1-t6l
Tan6cssz6m Ndv Kirendelds a J6rrisbir6s 6shoz Intdzett

tigycsoport
Helyettesitds,

sorrendbenHonnan Idotartam
6 dr. Papp

Zolthn,
bir6sSgi
titk6r

B6kdscsabai
J6r6sbir6s69

A biintet6 flgyszak 6s a
civilisztikai tigyszakok
nemperes iigycsoportj ai,
v6grehajt6si iigyek,
kivdve a bir6k 6ltal
intezett tigyeket
A szab6lysdrt6si tigyszak
valamennyi
i.igycsoportja

dr. N6meth
Zoltiln,
dr. Bir6
Attila,
dr. Macs6ri
J6zsef,
dr. Marton
Erika




