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1. Alapadatok

Ll. Az i.igyelosztiisi rendet a t6rvdnysz6k elncike hatlrozza meg. Az ligyeloszt6si rendtol az eljtn1si
torv6nyekben szabfiyozott esetekben, tov6bb6 tgazgatdsi fton a bir6s6g mrik6dds6t 6rinto fontos
okbol lehet elterni.

I'2. Ajrirrisbir6s6g tigyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szewezetdrol es igazgattsfu6l szolS 2011. dvi CLXI.
tdrvdny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XI, 30.) OBH utasftds (Ig. szab.) 115.
$ (1) bekezd6s6ben meghat6rozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a kolldgiumok v{lem6nydnek
ismeret6ben a kovetkez6k szerint hat6rozom mes.

2. A birr6sfgon miikiid6 iigyszakok

2.1. Bi.inteto
A j6r6sbir6s6g bir6i (tan6csai) 6s igazsrigtigyi alkalmazottai a biintet6eljdr6sr6l sz6lo 2011. dvi XC.
torv6nyben (Be.) 6s az egydb jogszabalyokban meghatirozott, a j6r6sbir6s6g hat6skcjr6be ds
illetdkess6gebe tartozo, a kovetkezo rigycsoportokba sorolt biintetoiigyekben j6rnak ei.

2.I .l . Btintetd fgyszak iigycsoportj ai fels orol6sa
o elsofokribiintet6iigy
o fiatalkonibtintet6rigye
o biinteto nemperes iigy
o bir6s6gi mentesitds ir6nti tigy
. egydb (vegyes) iigy

2.2. SzabilIys6rtds
A jrlr6sbir6s6g bir6i es rgazsfugigyi alkalmazottar a szabillysert6sekr6l, a szabfiysertdsi elj6r6sr6l ds a
szab6lysdrt6si nyilvdntart6si rendszerrol sz6l6 2012. 6vi II. tcirvdnyben (Szabstv.) it ut egydb
jogszabl'lyokban meghatS.rozott, aj6r6sbir6s6g hat6skordbe 6s illetdkess6gebe tartozo. a kovetkezo
iigyc s op orlokba s oro lt szab ttly sertd s i Ugyekb en j 6rnak el.

2.2.1 . Szabd.lys6rtdsi iigyszak tigycsoportj ai felsorolAsa
. szabfiys6rt6si hatos6g hatdrozata ellen benyrijtott kifogfs (panasz)
. szabfiys6rt6si erzfirfssal is srijthat6 szab6lysdrtds miatti iigy



. szab6lys6rt6si iigyben emelt rigy6szi 6viis. szab|lysdrtdsi perirjitdsi iigyo szab|lysdrr6si egydb (vegyes) iigy

2.3. Civllisztika

2,3 .1 . Civilisztikai tigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri

2.3 .2. I . pol g6ri rigyszak tigycsoportj ai felsorol6s a. els6fokri polg6ri peres rigy
. polg6ri nemperes tigy
. v6grehajt6si iigy

2.3.3. Gazdasilgi
2.3 .3 . l . Gazdasitgi ilgyszak iigycsoportj ai fels oroldsao elsofoki gazdasdgi peres iigyo elsrifoku gazdastryi nemperes i.igy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztds

titk6rok, a bir6siig
gyenlitdsdnek elve
6s sztiks6g esetdn

Az rigyteher megoszl6s6t drdemben befoly6sol6, elore nem l6that6 kdriilmdny bekovetk ezes'tkcjvet6 30napon beltil az [gyeloszt6si rendet fehil kell vizssalni. :

3.1. Az rigykioszt6sra jogosultak - bele6rtve a helyettesit6st isAz iigyek kioszt6s6t a jarasbiros6g elnoke'u,"gii. inlyettesitds6r e a birik a tandcsszimncivekv6sorrendj 6ben j ogosultak.

Kizhrt a kioszt6sb6l' aki azigybenu l.', u,Pp', azuj Pp. vagy aszabstv. alapjanbir6k6nt nem j6rhatel' kiv6ve az igyfer 6ltal bejelentett 6s meg ei n.- ui.at, erfogults6gi kifog6s eset6t. A kiosarisrajogosult kizartsfugakor a helyettesftds szabdriaitt .tt uttut-urni.

;; 6d

tigy T Az tigyek tan6csra kioszt6saes ak sorrendje szerint tcjrtdnik.
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3.3. A kiosztdst vdgzri vezetf a szigndlds el6tt meghatarozza a kiosztand6 t)gy nehdzs1gi fokdt
(stilyszdmdt).

Tobb tigyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazisdval kiosztand6 rigyek kiosztds6nak szabfiyai

Biinteto i.igyszakban egyhetes megosztdsban valamennyi lrkezett tigy egy lanfrcsra keriil
kioszt6sra.

Civilisztikai tigyszakban a peres ds nemperes iigyekben a p6ros-p6ratlan tigyszdmok szerint
tort6nikakioszt6s:,a3.sz6mtitan6csraa0,2,4'6
ds 8. sz6mravegzod6 iigyek, aJ. szitmt taniicsra az 1,3,5,7 ds 9. sz6mravegzodo i.igyek keriilnek
kioszt6sra.

A bir6s6gi titkdrok 6ltal tntezett iigyek kcir6ben automatikus szignril6s van a 15. tan6cssz6mi
bir6s6gi titk6na.

3.4. Az iiltal6nosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszertol tor16n6 eltdrds esetei meghattroziisa, amelyek
ktilonosen
3 .4.I . Elt6r6s az id;gy tdr gy fthoz kdpest

3.4.1.I. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3 .4.L2. Nemzetkozi elemet tartalmaz

3 .4.2. Perj ogi hely zethez kdpest
3.4.2.1. Soron kiviili tigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egytittes elbir6l6s v6gett
3.4.2.3. Bir6 krzftrftsa miatt
3.4'2.4. Azngy elozmenyi elj6r6srival fennrill6 szoros osszefliggds miatt

3 .4.3. Egyenletes munkateher biztositdsa v6gett
3 .4.3 .L Ugyhritral6k feldolgo zisa miatt
3 .4.3 .2. Ugy munkaigdnyes s6 ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az iigyek 6rkez6s6bol ad6d6 egyenlotlens6g kiki.iszoboldse 6rdekdben

3 .4.4. Egy6b kori.ilmdnyekhez kdpest
3.4.4.L it6lkez6si sztinet tartamaalatt vagy miatt
3.4.4.2. Biro t6voll6te miatt - figyelemmel azigy jellegdre
3 .4.4.3 . Bir6 szolg6lati viszony6nak megszrin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tartos (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3 .4.4.5 . Tcibb szempont egyi.ittes fenn6ll6sa

3,5. A vezetok 6,ltal rntezett iigyek kiosztds6nak m6dszere
A bir6s6gi vezeto rcszlte az igyek kioszt6s6t befolyfsolh atja a tdrgyalilsi kotelezettsdg mdrtdke ds az
igazgatdsi feladatok munkaterhe. A r6,szdre tortdn6 tigykiosztds az fital1nos m6dszerek alapi6n
tort6nik az 3 .2-3 .4 . pontban megjeloltek szerint.

3.6. Az iigykioszt6s menete
3.6.r. A kiosztand6 iigy bemutatiisa az tigykiosztilsra jogosultnak

A birosrigok egys6ges iratkezeldsi szabdlyzattnol szol5 lll20l4. (XII.23.) OBH utasit6s
(Beisz') 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezdoiratot 6s a kezd6iratkdnt kezelendo iratot iigyiratk6nt
az esetleges el6zmenyi tigyiratokkal felszerelve a lajstromba trjrtdno bejegyzds ,r-up.16n, d"
legkds6bb az etkezest koveto munkanapon az irod,avezet6 bemut atja az r.igyeioszt6sralogosult
bfr6s6gi vez.etonek,

3 .6.2. Az irat itja, a kozremukodok feladatai
Az ijgy kioszt6s6ra jogosult az eljdrS bir6t legk6 sbbb az irat bemutat6s6t kovet6 munkanapon
a jelen iigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijelcili. A kijeloles utin az iratot
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nyomban vissza kell juttatni az itod.inak..Az irod.a az elj6r6bir6 kijelol6se utiln a lajstromba
Lp:ffi r":l:::i.::r? jtr;UJttffi ,,;" 

"u|"til,u?,'abir6nakur.r:"i.re,napj6n,de

3.7 . Az ifiosztils rendje
Az rigyek tfiosztitsdtacsak kivdtelesen, a jogszabiiyban el6irt feltdtelek fenniilliisa esetdn ke^ilhet sor
Y:;t[.J.jf{r;ffi.|.'r"jffl az 

',sv 
tiszigiflas ; ;; rigvelosztasi rendben meghatlrozott 6ltar6nos

3.7 .1.A2 lftoszttts esetei
A bir6srig elncjke, illet
m6sik
t6volld
tigyh6t

3.7 .2. pljrir6s az igy iitosztdsakor
Atoszt6skor az .iLgy irata
ittosztds okiinak il"gl.fi L.;ogosult vezet6nek, o az iraton az
ellftvabemutatja az irod ) jelcll kt: 9t d6tummal, al6ir6ssal

Beisz. 37. $ 1f; Uet<ez antcjrt6n6 Stvezetdse 6rdek6ben. A
bemutat6s6val 6rtesiti m sft6sa eset6n az fuoda az igyhat
iigykioszt6si m6dszerek elcilt bfr6t' Az futosahs az Sltalinos

3.8. A helyettesitds rendie
A helyettesitds rendj dt iz irgy elo szt6si rend melldkletei tartalmazz*k.

3 '9' A jelen rigyelosztdsi rend, az r.,2., 6s 3. szamimelldkletek et rartarmazza.

Gyula, 2021. november 12.

a tiirv6nysz6k elntike
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1. melldklet az igyelosztSsi rendhez
A beosztott bir6k Sltal intdzetLiigyek

mell6kl idobeliet r hat6lya: )02 november 15-t6l
Tan6cssz6m N6v Intezelt tigycsoporl Helyettesit6s,

sorrendben

L @
Eva

erer Ugyesopota
I{emperes_te:rcI<+

@
@
@

3. dr. B6r6ndi Emese bir6 A civilisztikai tigyszakok valamennyi peres tigycsoportja
Nemperes i"igyek:

egy ezse gi kis6rletre iddz6s

- ideiglenesintdzked6s

- thvoltart6si elj6r6sok
- v|lasztrisi n6vjegyzdkkel kapcsolatos eljdrris

bir6i hat5skorbe tartoz6 nemperes iigyek

dr. Gyurik
Anita Erzs6bet,

rcleeftsdr'
VargaEva,
dr. Dani D6ra,
dr. Kuliga
Krisztina,
dr. Hegedris
Norbert B6la

5. dr. Dani D6ra, bir6,
kijelol6s:
fiatalkoniak elleni
biintetoelj6r6sban
itelkezo bir6

A btintet6 tigyszak valamennyi peres tigycsoportja, de a
kozleked6si brincselekmdnyek krjziil csak a j 6rmrivezet6s
ittas 6llapotban 6s a jilrcnivezet6s b6dult Allapotban
v6ts6ge miatt indult tigyek
Nemperes i.igyek:

fi atalkoniak btintet6 nemperes tigye
egyszenis itett feliilvizs g6lat
ktildnleges elj6r6s
bir6i hat6skcjrbe tartoz6 nemperes i.igyek

dr, Kuliga
Krisztina,
dr. Gyurik
Anita Erzsdbet,
gr. gya+egned+

Varg+Eva,
dr. Hegedris
Norbert Bdla,
dr. B6rSndi
Emese

8 dr. Kuliga Krisztina,
bir6,
kijelol6s:
fiatalkoniak elleni
biintetoelj6rdsban
itelkezobiro

A biinteto iigyszak valamennyi peres i.igycsoportja, de a
krjzlekeddsi br.incselekmdnyek koziil csak a jdrmrivezetds
ittas 6llapotban 6s a jfumivezetds b6dult 5llapotban
vdtsdge miatt indult iigyek
Nemperes i.igyek:

fi atalkorirak bilntet6 nemperes iigye
e gyszeriis itett fe ltilvizs g6lat
kiilcinleges eljSr6s
bfr6i hat6skcjrbe tarloz6 nemperes tigyek

dr. Dani D6ra,
dr. Gyurik
Anita Erzs6bet,
dr--.Gyalegn+dr,
Varg+E+a,
dr. Hegedtis
Norbert B6la,
dr. B6r6ndi
Emese
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2. mell6klet az igyeloszt6si rendhez
A beoszton titk6rok 6s bir6sdg-iti eyintez'i artal intezettiigyek

A melldklet idobeli hat6lya:2021 . i har 1 ( +Al
fan6cssz6n Ndv | 

-

I Intlzetttigycsoport 

-

IiA h;i-+^+x,'t^-.^-^r 

-

Helyettesitds,
sorrendben15 dr. Hegedris

Norbert Bdla
bir6sdgi titk6r

t- - """*'".. 
u6Jrz4r\ :s zakok valamennyi

F:Tp."t:t iigycsoportja, kiv6ve a birdk 6s"abir6sdgi i.igyintdzok 6lt t
A szab6lys6rt6si iigyszak valamennyi tigycsoportja

<Alanno

dr. Kuliga Krisztin{
dr. BSr6ndi Emese,
dr. Dani D6ra,
Cr. Gyurik Anita
Erzsdbet,

@
1Ya,Csernikn6

Bartha Anett
rir6s6gi
igyintlzo

^? v v, ! v v u. \LLL. Lv. ) \urrn. renoelet alapJan bi.intet6elj6r5sban
llifihat6 hat6skrjrbe tartozo iigyek

Cr. Hegediis Norbert
Bdla,
+g+nnn+i+mese



202L november l5-tdl
Kirendelds aJ6r6sbi

Int6zett
tigycsoport Helyettesitds,

sorrendbendr. Gyurik Anita
Erzsdbet
biro

Gyulai
Tdrvdriysz6k

2021. 07 .01.
2022.06.30.

bir6i hatrisk orbe taftoz6
nempel.es iigyek

A civilisztikai iigyszakok
valamennyi peres Ugycsopoftja
Nemperes tigyek:

- egyezsdgi kisdrletre iddzds
ideiglenes intdzkedds

- kizdrds
- tiivoltartdsielj6r6sok
- vSlaszt6si ndvjegyzdkkel

kapcsolatos eljdr6s

ffiyalegne
drJfarea
Evq
dr. Bardndi
Emese,

dr. Dani
D6ra,
dr. Kuliga
Krisztina,

dr. Bir6 Mariann
fiatalkoniak elleni
btintet6elj6r6sra
kijelcilt bir6

Gyulai
J5r'risbir6s69

2021.01.01_
2021.12.31.

Biintet6 tigyszak peres
iigycsoporlja:

kozlekeddsi
brincselekrndnyek,
kivdve: j6rmiivezetds ittas
6llapotban ds j drmrivezetds
b6dult :illapotban vdts6se
miatt indulr tigyek

Nemperes tigyek:
biintetovdgzds
n e ghozatal itra i r6nyu I 6
eljiir6sra tattoz6
kcjzlekeddsi t6r gyf .iigy

a bir6 dltnl intdzett
alapiigyhoz tartoz6
e gy s zer iis ft e t t fe lillv izs gdl at
6s killdnleges eljdrris

dr. Dani
D6ra,
dr. Kuliga
Krisztina,
ffi)€+o€n6
df-+arga
trvq
dr'. Hegediis
Norbert B6la,
dr. Brirrindi
Emese




