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A Szeghalmi Jdrdsbir6sfg Ugyelosztr{si rendje
hatflyos: W022. okt6ber 1-t6l

1. Alapadatok

LL Az i.igyeloszt6si rendet a tdrvdnysz6k elnoke hatitrozzameg. Az iigyelosztrlsi rendtol az
elj6r6si torv6nyekben szabillyozott esetekben, tovribb6 igazgatilsi riton a bir6s6g
mukodds6t 6rint6 fontos okb6l lehet elt6rni.

|.2. Aj6r6sbir6s6g tigyelosztdsi rendj6t a bir6s6gok szewezetdrol 6s igazgat6sfu6l sz6lo 20IL
6vi CLXI. torv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XL 30.) OBH
utasitds (Ig. szab.) 115. $ (1) bekezd6sdben meghathrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a
koll6giumok v6lemdny6nek ismeret6ben a kovetkez6k szerint hatiirozom meg.

2. A bir6sfgon miikiid6 iigyszakok

2.1. Brintet6
A j6r6sbir6srlg bir6i (tan6csai) 6s igazs6gtigyi alkalmazotlai a btintet6elj6r6sr6l szolo 2017.
6vi XC. torvdnyben (Be.) 6s az egyeb jogszabillyokban meghat6rozott, a j6r6sbir6s6g
hatriskor6be 6s illet6kess6g6be tartoz6, a kovetkez6 iigycsoportokba sorolt biintet6iigyekben
j6rnak el.

2.LI . Biintet6 iigyszak tigyc s oportj ai fel sorol6s a
o els6fokribiintet6iigy
o fiatalkonibtintet6iigye
o biintet6 nemperes iigy
o bir6s5.gi mentesitds ir6nti iigy
o egydb (vegyes) iigy

2.2. Szab6Iys6rt6s
A j6rrlsbir6sdg birai 6,s igazsilgtgyi alkalmazottai a szab6lys6rt6sekr6l, a szab6lys6rtdsi
elj6r6sr6l es a szab6Iys6rt6si nyilv6ntart6si rendszer6l sz6l6 2012. 6vi II. torvdnyben
(Szabstv.) 6s az egy6b jogszab6lyokban meghatfurozott, a j6r6sbfr6s6g hat6skorebe ds
illet6kess6gebetartozo, a kovetkez6 iigycsoportokba sorolt szabilysert6si iigyekben j6rnak
el.

2.2 . L S zab6lys6rt6 si iigy szak i.igycsoportj ai fel s orol6s a
. szab|lys6rt6si hat6s6g hatitrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o szabhrysdrtdsi elz6riissal is srijthat6 szab6lys6rt6s miatti tigy
o szabtiysdrt6si iigyben emelt iigy6szi 6v6s
o szabiiys6rt6si perujit6si iigy
o szab6lys6rt6si egy6b (vegyes) iigy



A j6r6sbir6sdgbir6i (tan6csai) 6s igazs6gi.igyi alkalmazottar a Polg6ri perrendtart6sr6l
s26161952. 6vi III. tcirv6nyben (Pp.), valamint a2016.6vi CXXX. torv6nyben (rij pp.)
6s az egy6b jogszab|lyokban meghatfurozott, a j6rhsbir6s6g hat6skor6be 

-6s

illet6kess6g 6be tartoz6, a ktivetkez6 i.igycsoportokba sorolt polg6ri iigyekben jdmak el.

2.3 .l . Civilisztikai i.igyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polgriri

2.3 .2.1 . Polg6ri i.igyszak iigycsoportj ai felsorol6sa
o els6fokri polg6ri peres iigy
o polg6ri nemperes i.igy
. v6grehajt6si iigy

2.3.3. Gazdasilgi
2 .3 .3 . L G azdasilgi iigyszak iigyc s op ortj ai fel s orol6s a

o els6fokri gazdasilgiperes tigy
o els6foku gazdashgi nemperes i.ig

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztds

A j6r6sbfr6s6g elnoke a kioszt6snak abirdk, a bfr6s6gi titk6rok, a bir6s6gi ugyintezo kozcitti
munkateher jelent6s elt6r6s6t eredm6nyezo hatilsSt (munkateher kiegyenlitds6nek elve),
tov6bb6 azigyelosztdsi rend m6dosit6sdnak felt6teleit negyeddvente feliilvrzsg6lja,6s sziiks6g
esetdn kezdem6nyezi az iigyeloszt6si rend m6dosit6s6t.

Az iigyteher megoszliisdt 6rdemben befoly6sol6, el6re nem l6that6 kiirtilm6ny bekcivetkez{s6t
koveto 30 napon beliJl az i.igyeloszt6si rendet feliil kell vizsg6lni.

Az iigyeloszt6si rend feli.ilvizsgillatdnak sziiks6gess6ge eset6n a tcirv6nysz6k illetdkessdgi
tertilet6hez tafioz6 j6rdsbir6s6gi elnok az iigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslatft a
feliilvizsg6latra okot ad6 koriilmdnyrril va16 tudom6sszerzlst kovet6en halad6ktalanul
megkiildi a torv6nysz6k elncik6nek. A m6dosit6 javaslat megki.ildds 6t megel6z6en az 6rintett
birrikkal lehet6s6g szerint egyeztetni kell, 6s abirSkv6lem6ny6t a m6dosit6 javaslattal egyiitt
meg kell kiildeni.

3.l. Az iigykioszt6sra jogosultak - bele6rtve a helyettesit6st is
Az i.igyek kiosztfsrit a jdrdsbir6s6g elnoke vegzi. Helyettesitds6re a biritk a tan6csszdm
ncivekvo sorrendj 6ben j o gosultak.

Kizart a kioszt6sb6l, aki azigyben a Be., a Pp., azujPp. vagy a Szabstv. alapj6nbir6k6nt
nem j6rhat el, kiv6ve az igyfel riltal bejelentett 6s m6g el nem bir6lt elfogults6gi kifog6s
eset6t. A kioszt6sra jogosult kizilrtsdgakor a helyettesit6s szabillyaitkell alkalmazni.

3 .2 . Az 6ltal 5no s an alkalmazott ti gykio s ztrls i m6 ds z er me ghatdr o z6s a
Az tigykiosztSs alapja minden tigycsoportbat az 6rkez6si sorend. Az iigyek tan6csra
kiosztdsa tigycsoportonk6nt, a soron k<ivetkezo igyszdm 6s a tanilcsok sz6mo zfusfinak
sorrendje szerint tort6nik.



3.3. TObb iigyelosztiisi m6dszer egytttes alkalmazdsrlval kiosztand6 tigyek kiosztrlsdnak
szabtiyai

Abiinteto iigyszak iigycsoportjaiban apiratlansorsz6mf iigyekben azl, sz. tan6cs, ap6ros
sorszdmf iigyekben a3, sz. taniics jtr el.

A civilisztikai iigyszakok peres iigycsoportjaiban 6s a bir6i hat6sk<jrbe tartoz6 nemperes
iigyekben apfiratlan sorsziimri tigyekben a 4. sz. tan6cs, a pilros sorszdmf tigyekben a 6.
sz. tan6cs j6r el.

3.4. Az 6ltaliinosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszertSl tcirt6n6 elt6rds esetei meghatdroztsa,
amelyek kiilonosen
3 .4.1 . Elt6rds az :ijgy t6rgy 6hoz kdpest

3 .4.1.1. Speci6lis szak6rtelmet igdnyel
3 .4.1 .2. Nemzetkcizi elemet tafialmaz

3 .4.2. Perj o gi hely zethez k6pest
3.4.2.1. Soron kivtili tigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egyiittes elbirril6s v6gett
3 .4.2.3 . BirS krzdrdsa miatt
3.4.2.4. Azngy elozmenyi eljhrdsdval fenn6ll6 szoros cisszeftigg6s miatt

3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3 .4.3 .1. Ugyh6tral6k feldolgo z6sa miatt
3 .4.3 .2. Ugy munkaigdnyess6ge, terj edelme miatt
3 .4.3 .3 . Az iigyek 6rkez6s6bol ad6d6 egyenl6tlens6g kiktiszobol6se 6rdekdben

3 .4 "4. EgV6.b kciriilm6nyekhez k6pest
3.4.4.I. Itdlkez6si sziinet tartamaalatt vagy miatt
3.4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel azigy jelleg6re
3 .4.4.3. Biro szolgillati viszony6nak megszun6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3 .4.4.5 . Tobb szempont egyi.ittes ferur6ll6sa

3.5. A vezetok iital intezett iigyek kioszt6silnak m6dszere
A bir6s6gi vezeto rdszdre azigyek kioszt6s6t befoly6solhatja atSrgyalilsi kotelezetts6g
mdrtdke es M rgazgat6si feladatok munkaterhe. A rdszdre tcirt6no i.igykioszt6s az SltaIfunos
m6dszerek arapjfintdrt6nik az 3.2-3.4. pontban megjeloltek szerint.

3.6. AziigykiosztSs menete
3.6.I. A kiosztand6 iigy bemutatiisa az iigykiosfi6srajogosultnak

A bir6s6gok egys6ges iratkezel6si szabdlyzatdrol sz6l6 1712014. (XII.23.) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezdoiratot 6s a kezdoiratkdnt kezelend6
iratot i.igyiratk6nt az esetleges el6zm6nyi iigyiratokkal felszerelve a lajstromba
tort6n6 bejegyzds napj6n, de legk6sobb az 6rkez6st kovet6 munkanapon az
iro davezet6 bemutatj a az ijgy elo szt6sra j o go sult bir6 s6gi vezet6nek.

3 .6.2. Az ir at utja, a kozremrikcid6k feladatai
Az tigy kioszt6s6ra jogosult az eljdr6 bir6t legk6s6bb az irat bemutat6s6t kciveto
munkanapon a jelen i.igyelosztrisi rendben foglaltaknak megfelel6en kijeloli. A
kijel<ilds utdn az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodtnak. Az hoda az eljdrb
bfr6 kijelol6se ut6n a lajstromb abejegyzi az eljfuo bir6i tandcs sorsz6m6t , majd, az



iratot a bir6nak a kijelcil6s napjdn, de legk6s6bb a kcivetkezb munkanapon
bemutatja.

3.7. Az dtosztds rendje
Az tigyek fltosztdsdra csak kivdteleseR, a jogszabillyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa esetdn
keriilhet sor azzal, hogy ilyen esetben az :dlgy kiszign6l6s a az igyeloszt6si rendben
meghatdrozott 6ltal6nos szab6lyok szerint t<jrt6nik.
3.7 .l.Az 6toszt6s esetei

A bir6s6g elncike, illetve az iigykiosfifusrajogosult m6s bir6s6gi vezetl az 11gy
intdz6s6vel m6sik tan6csot (bir6t) jel<il ki akizdrdsa, abir6 szolg6lati viszonydnit
megszrindse, a tart6s t6voll6te, az igy jellegdre is figyelemmel tdvolldte, az
egyenletes munkateher biztosit6sa, az igyhdtral6k feldol gozdsa, abiro dthelyez1se,
kirendel6se es kizhr 6sa esetdn.

3.7.2. plj6r6s azigy 6toszt6sakor
Atoszt6skor azigy iratai bemutat6sra keriilnek a kioszt6sra jogosult vezetlnek,6 az
iraton az irtosrtils ok6nak megjeloldse mellett m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki, 6s
ddtummal, al6ir6ssal ellStva bemutatja az irodSnak azigyet az futosztds iajstromban
tort6n6 ifivezetdse 6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijelcil6s
m6dosit6sa esetdn az iroda az lJLgytat bemutat6s6val 6rtesiti mind a kordbban, mind
az ujowran kijelolt bir6t. Az 6toszt6s az iltalfunos iigykioszt6si m6dszerek szerint
trirt6nik.

3.8. A helyettesitds rendje
A hely ette s it6 s r endj 6t az ij'gy ero sl.5s i rend mel I 6kletei tartarmazzilk.

3.9. A jelen iigyeloszt6si rend az r., 2., 3. szhmimell6kletekettartarmazza.

Gyula, 2022. szeptember 26.

a tiirv6nysz6k elntike
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1 . mell6klet az igyeloszt6si rendhez
A beo sztott bir6k 6ltal intezelt iigyek

Amell6kletidobelihat6|ya:@2022.oktober1-t6l

Tan6cssz6m Ndv Intdzett Ugycsoport Helyettesitds,
sorrendben

I dr. Ndmeth Zolthn,
bir6,
kijelolds : fi atalkorriak
elleni
biintetoelj6r6sban
itelkezobiro

A biintet6 iigyszak valamennyi
tigycsoportj a, de a kcjzleked6si
brincselekm6nyek koziil csak a
jhrmivezetes ittas 6llapotban ds a
j 6rmiv ezet6s b 6 dult 6llap otb an v 6ts 6 ge
miatt indult iigyek

dr. Macs6ri
J6zsef,
dr. Bir6 Attila,
dr, Papp
Zoltiln,
dr. Zsurd
Krisztina

a
J dr, Macsfri J6zsef,

bir6,
kij eldlds : fiatalkorf ak
elleni
biintet6eljdrdsban
itelkezobir6

A biintet6 iigyszak valamennyi
iigycsoportj a, de a kozlekeddsi
biincselekm6nyek kdziil csak a
jhrmivezetes ittas 5llapotban 6s a
jdrrr,rJrv ezetes b6dult 6llapotb an v6ts 6 ge
miatt indult iigyek

dr. N6meth
Zolt\n,
dr. Bir6 Attila,
dr. Papp
Zolt\n,
dr. Zsurd
Krisztina

A dr, Bir6 Attila A civilisztikai iigyszakok valamennyi peres
iigycsoportja
Nemperes iigyek:

kap c s o I attart 6si hathr o zat
v6grehajt6sa
bir6i hat6skdrbe tartoz6 nemperes
i.igyek

dr. Ndmeth
Zolthn,
dr, Macs6ri
J6zsef,
dr. Papp
Zolthn,
dr, Zsur6
Krisztina



2. mell6klet azigyeloszt6si rendhez
A beosztott titk6rok 6s bir6s6gi iigyint6z6k Sltal rntezett i.igyek

Ame1l6kletidobelihat6|ya:W2022'okt6ber1-t6l

Tanficsszhm N6v lntezett iigycsoport Helyettesft6s,
sorrendben

dr Zsur6 Krisztina
b[r6sdgi titkdr

A bilntetd ilgyszak ds a
civilisztikai ilgyszakok
nemperes
iigycsoportjai,
vdgrehajtdsi ilgyek,
kivdve a blrdk dltal
int|zett ilgyeket
A szabdlysdrtdsi
iigtszak valamennyi
i.igycsoportia

dr. Papp Zoltdn
dr Ndmeth Zoltdn,
dr Bird Anila,
dr. Macsdri J1zsef

dr. Papp Zolt6n,
bir6s6gi titkar

A biintet6 iigyszak 6s a
civilisztikai i.igyszakok
nemperes
iigycsoportjai,
vdgrehajt6si iigyek,
kivdve a birhk 6ltal
intdzett iigyeket
A szab6lysdrt6si
i.igyszak valamennyi
tisvcsonoftia

dr. Zsurd Kt'isztina.
dr. Ndmeth Zolthn,
dr, Bir6 Attila,
dr. Macsdri J6zsef

Papn6 T6th Erika
Zsuzsarna
bir6s6gi ijgyrntezo

Az 5612008. (III. 26.)
Korm. rendelet alapjiln
a biintet6 6s a
civilisztikai elj6r6sban
ell6that6 hat6skorbe
tartozo iieyek

dr. Papp Zolthn,
dr. Zsurd Krisztina,
dr-.+,aaes6+J6zsef



3. melldklet az igyeloszt6si rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal intezettiigyek

A melldklet idobeli hatiiya: ?s?9-lentas+-W2022. okt6ber l-tol

faniicssziln Ndv
Kirendel6s a

J5r6sbir6s6shoz Intlzett
figycsoport

Helyettesitds
sorrendbenHonnan Id6tartam

5 dr. Bir6 Mariann
fiatalkorirak
elleni
biintetoelj6r6sra
kijelolt bir6

Gyulai
J6r6sbir6s5g

2022.06.0r-
2023.0s3L

Biinteto iigyszak peres
iigycsoportja:

kozleked6si
btincselekmdnyek,
kiv6ve:
j6rmiivezet6s ittas
Sllapotban ds
jfitmiivezetls b6dult
illlapotban v6tsdge
miatt indult iigyek

Nemperes iigyek:
biintetov69z6s
meghozatalfira
ir6nyul6 elj6r6sra
tarlozo kcizlekeddsi
thrgy|ij'gy

dr. Macs6ri
J6zsef,
dr. Ndmeth
Zoltiln,
dr. Bir6
Attila,
dr. Papp
Zoltin,
dr. Zsur6
Krisztina

6 dr. Gyurik Anita
Erzs6bet
bfr6

Gyulai
Tdrvdnysz6k

2022.04.0\-
2023.033L

A civilisztikai i.igyszakok
valamennyi peres
i.igycsoportja
Nemperes iigyek:

kapcsolattart6si
hathrozat
vdgrehajt6sa

bir6i hat5skorbe tartoz6
nemperes ilgyek

dr. Bir6
Attila,
dr, Ndmeth
Zoltdn,
dr. Macs6ri
J6zsef,
dr. Papp
Zolthn,
dr. Zsur6
Krisztina




