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l. Alapadatok

I.I. Az rigyeloszt6si rendet a tcirv6nyszdk elncike hatirozza meg. Az i.igyelosztiisi rendt6l az eljfritsi
torv6nyekben szabiiyozott esetekben, tovdbb| igazgatisi irton a biros6g mrikcid6sdt drint6 fontos
okb6l lehet elt6rni.

I '2. Aj6r6sbir6s6g tigyelosztrisi rendj6t a bir6s6gok szervezetdrol es igazgat6s6r6l szolo 2011. dvi CLXL
torv6ny (Bszi.) 9. ds 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XL 30.) OBH utasit6s (Ig. szab.) 115.
$ (1) bekezddseben meghat6rozott elvekre - a Bfr6i Tan6cs ds a kolldgiumok 

'vZlem6ny6nek

i s meret6b en a ko vetke zok s zerint hathr o zom me s..

2. A bir6srigon miiktid6 iigyszakok

2.1, Btinteto
A j6r6sbir6srig bir6i (tan6csai) ds igazs6gtigyi alkalmazottar a brintet6elj6r6sr6l szolo 2017. dvi XC.
torv6nyben (Be.) ds az egy6b jogszabfiyokban meghatfrozott, a jinasbirosag hat6skor6be ds
illetdkessdgebetaftoz6, a kovetkez6 tigycsoportokba sorolt biintetotigyekbln j6rnak el.

2. L I . B iintet6 i.igy s zak i.igy cs oportj ai fels oro l6s a
c elsdfokribiintet6tigy
o fiatalkonibi.intet6tigye
r btintet6 nemperes tgy
. bir6s6gi mentesitds ir6nti tigy
. egydb (vegyes) tigy

2.2. SzabSlys6rtds
A jrir6sbfr6s6g bir6i 6s igazs6giigyi alkalmazottai a szabiilysdrldsekr6l, a szabttlysertdsi elj6rdsr6l ds a
szabilysett6si nyilv6ntart6si rendszerr6l szolo 2012. 6vi II. tcirvdnyben (Szabstv.) i, - egydb
jogszabllyokban meghat6rozott, a j6rrisbir6sfg hatiiskdr6be 6s illet6kess6g6ie tartoz6. a kovetkez6
iigycs op ortokba s orolt szab dly s drtd si tigyekb en j 6rnak el.

2.2.1 . Szab6lys 6rtdsi iigy szak iigycsoportj ai fels orol6sa
o szabflYsdft6si hat6s6g hatftrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o szabfiysdrt6si elzttr 6ssal is sirj that6 szabd.lys6rt6s miatti iigy
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. szabfllysdrtdsi tigyben emelt iigy6szi 6v6s
o szab6lysdrt6si penijit6si tigy
o szab|lysdrt6si egydb (vegyes) iigy

2.3. Civilisztika
A j6r6sbir6sagbirai (taniicsai) ds igazs6gi.igyi alkalmazottai a Polg6ri pegendtart6sr6l szol6 7952.
6vi III. torvdnyben (Pp.), valamint a 2016. 6vi CXXX. torv6nyben (rij Pp.) ds az egyeb
jogszab|lyokban meghatfirozott, a jAr6sbfr6s6g hatdskor6be 6s illetdkessdgdbe tartozo,a kovetkezo
iigycsoportokba sorolt polg6ri flgyekben j6rnak el.

2.3 .I . Civilisztikai iigyszakok fels oroliis a
2.3.2. Polg6ri

2.3 .2.1. Pol g6ri iigyszak iigycsoportj ai felsorolds a
o elsofokri polg6ri peres rigy
. polg6ri nemperes i.igy
. vdgrehajtdsi iigy

2.3.3. Gazdas6gi
2.3 .3 .1 . Gazdas dgi rigyszak tigycsoportj ai felsorol6s a

o elsofoku gazdasilgi peres i.igy
. elsofoku gazdasiryi nemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztr{s

A jdr6sbir6sfg elnoke a kiosztAsnak abirhk, a bir6s6gi titk6rok, a bir6s6gi igyintezo kozotti munkateher
jelentos elt6r6s6t eredm6nyez6 hatfsit (munkateher kiegyenlitds6nek elve), tovhbbh az tigyelos zt6si rend,
m6dosit6s6nak feltdteleit negyeddvente feltilvizsgflja, 6s sziiksdg esetdn kezdem6nyezi az i.igyeloszt6si
rend m6dosit6s6t.

Az iigyteher megoszl6s6t drdemben befoly6sol6, elore nem l6that6 kciriilm6ny bekovetkezds6t kciveto 30
napon belil az i.igyeloszt6si rendet feliil kell vizsg6lni.

Az iigyelosztdsi rend feltilvizsg|latdnak sziiks6gess6ge eset6n a torv6nysz6k illet6kess6gi teriiletdhez
tartozo j6r6sbirosdgi elnok az iigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslat6t a feliilvizsg6latra okot
ad6 kortilmdnyr6l val6 tudomdsszerzlst kovetoen haladdktalanul megktildi a torvdnyszek ehok6nek. A
m6dosit6 javaslat megkiilddsdt megelozoen az drintett bir6kkal lehetosdg szerint egyeztetni kell, 6s a
birrik vdlemdnydt a m6dosit6 javaslattal egytitt meg kell kiildeni.

3.1. Az iigykioszt6sra jogosultak - beledrtve a helyettesitdst is
Az iigyek kioszt6s6t a jftrilsbiros6g elnoke vegzi. Helyettesit6s6re a birtk a tandcsszd:m novekv6
sonendj 6ben j ogosultak.

Krzfrt a kioszt6sb6l, aki az iigyben a Be., a Pp., azul Pp. vagy a Szabstv. alapjinbir6k6nt nem j6rhat
el, kivdve az ijgyfel6ltal bejelentett 6s m6g el nem birdlt elfogults6gi ki.fog6s eset6t. A kioszt6sra
j o g o s ult kizdrts 6gako r a he ly ette s it6 s szab dry art ke I I alkal mazni.

3 .2 . Az 6ltal 6no s an alkalmazott ii gy ki o s zt6s i m6 d s zer me ghatilr o z6s a
Az iigykioszt6s alapja minden tigycsoportban az 6rkez6si sorrend. Az iigyek tan6csra kioszt6sa
tigycsoportonkdnt, a soron kovetkezo tigysz6m 6s a tandcsok szdmozds6nak sorrendje szerint tcirtdnik.

3.3. Tdbb rigyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazfs6val kiosztand6 rigyek kioszt6s6nak szabilyai
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Biintet6 iigyszakban egyhetes megoszt6sban valamennyr |rkezett tigy egy tanircsra ke^il
kioszt6sra.

Civilisztikai tigyszakban a peres 6s nemperes i.igyekben a pilros-p6ratlan iigysz6mok szerint
toftdnik a kioszt6s: a2.szitmu tan6csra a piiros, a7. szhmitan6csra aphratlanvegz1desiiigyek
keriilnek kioszt6sra.

A bir6srigi titk6rok ftltal intdzett iigyek kor6ben p6ros-pdratlan tigysz6mok alapj6n auLomatikus
szign6l6s van. 14. tan6cs: pdros, 15. tan6cs: pfratlanvegzld,esitigyek.

3.4' Az 6ltal6nosan alkalmazott i.igykiosztrisi m6dszertol tcirtdnS elt6r6s esetei meghatiroziisa, amelyek
ktiloncisen
3 .4.1 . Eltdrds az ijgy tfr gy 6hoz k6pest

3.4.L1, Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3 .4.I .2. Nemzetkozi elemet tartalmaz

3 .4.2. Perj ogi hely zethez k6pest
3.4.2.1. Soron kiviili tigy
3 .4.2.2. Egyesitds, egyrittes elbirril6s v6gett
3 .4.2.3 . BirS kiztndsa miatt
3.4.2.4. Az ngy elozmenyr eljdrdsilal fenn6ll6 szoros osszeftiggds miatt

3 .4.3 . Egy enletes munkateher biztosit6sa vdgett
3 .4.3 .L Ugyh6tral 6k feldolgo zfsa mratt
3 .4.3 .2. Ugy munkaig6nyessdge, terj edelme miatt
3 .4 '3.3 . Az iigyek 6rkez6sdbol ad6d6 egyenlotlensdg kikiiszobol6se 6rdekdben

3 .4.4. Egy6b kortilm6nyekhez k6pest
3.4.4.1. it6lkez6si sztinet tartamaalatt vagy miatt
3.4.4.2. Bir6 t6vo116te miatt - figyelemmel aziJ;gyjellegdre
3 .4.4.3 . B ir6 szol g6lati viszony inak megszunds e miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) tAvolldte miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egyiittes fenn6ll6sa

3.5. A vezet6k 6Ital intezett tigyek kiosztds6nak m6dszere
A bir6s6gi vezetT reszere azigyekkioszt6s6t befoly6solhatja atargyalasi kcitelezetts6g mdrt6ke ds az
rgazgatdsi feladatok munkaterhe. A rdszdre tort6no tigykioszt6s az fltal1nos m6dszerek alapj6n
tort6nik az 3 .2-3 .4. pontban megj elciltek szerint.

3.6. Az rigykioszt6s menete
3.6.r. A kiosztand6 tigy bemutat6sa az flgykiosil6sra jogosultnak

A bir6sd.gok egysdges iratkezelesi szabd.lyzattnol szolo 1712014. (XIL23.) OBH utasit6s
(Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot ds a kezd6iratk6nt kezelendo iratot tigyiratk6nt
az esetleges elozmdnyi tigyiratokkal felszerelve a lajstromba tcirtdno bejegyzds tt-up16n, d"
legk6sobb az erkezlst kcjveto munkanapo n az irodavezeto bemut atja az rigyeioszt6rral|gosrlt
bir6s6gi veze1.6nek.

3 .6.2. Az :.rat utja, a kozremrikcjdok feladatai
Azngy kiosztd,s6ra jogosult az eljir6 bir6t legkdsobb az irat bemutat6s6t k6vet6 munkanapon
a jelen iigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijelcili. A kijelol6s uttn az iratot
nyomban vissza kell juttatnr az irodfnak. Az ftod,a az elj6r6 bir6 kijelol6se utdn a lajstromba
bejegyzi az elifro bir6i tanlcs sorsz6m6t, majd az iratot a bir6nak a kijelolds napj6n, de
legk6s6bb a kovetkez6 munkanapon bemutatja.



3.7 . Az 6toszt6s rendje
Az iigyek ffiosztilsira csak kiv6telesen, a jogszabillyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa eset6n keriilhet sor
azzal, hogy ilyen esetben az lJ;gy kiszign6l6s a az igyeloszt6si rendben meghatfnozott dltal6nos
szab6lyok szerint t<jrt6nik.
3.7 .I.Az fitosztds esetei

A bir6s6g elndke, illetve az iigykioszthsra jogosult m6s bir6s6gi vezeto az ugy int6z6s6vel
mdsik tan6csot (bir6t) jelol ki akizfrdsa, abiro szolgillati viszony6nak -.grriin6re, a tart6s
t6voll6te, az igy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkateher birtositfusa, az
tigyh6traldk feldolgoz6sa, a bfr6 6thelyez6se, kirendel6s e eskizhrftsa eset6n.

3.7 .2. plj6rris az ijgy 6toszt6sakor
Atosztdskor az :ijgy iratai bemutatdsra keriilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, b az iraton az
iltosztds ok6nak megielcil6se mellett m6sik tan6csot (bir6t) jeldl ki, 6s d6tummal, al6ir6ssal
ell6tva bemutatja az iroddnak az igyet az futosztits lajstromban tortdn6 6tvezet6se drdek6ben. A
Beisz. 87. $ (1) bekezddse 6rtelm6ben a kijelol6s m6dosit6sa eset6n az irod,a az igyirat
bemutat6sdval drtesiti mind a kordbban, mind az rijonnan kijeliilt bir6t. Az ffios716s az dltalfnos
tigykioszt6si m6dszerek szerint t<jrt6nik.

3.8. A helyellesitds rendje
A hely ette s it6 s rendj 6t az ij'gy elo s zt6s i rend me I I 6kl etei tartalmazzitk.

3.9. A jelen iigyeloszt6si rend az 1.,2., 6s 3. szSmimell6kletek ettarlalmazza.

Gyula, 2021. jrinius 10.

d tiirv6nysz6k elniike
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1. melldklet az igyelosrt6si rendhez
A beosztott bir6k 6ltal intezett iigyek

A mell6klet id6beli hat6l 2020 m6ius 1-tolm

Taniicssz6m N6v Intdzett flgycsoport Helyettesitds,
sofrendben

2. dr. Gyalognd dr. Varga
Eva

A civilisztikai iigyszakok valamennyi peres iigycsoportja
Nemperes i.igyek:

- egyezsdgi kis6rletre id6z6s

- ideiglenesintdzked6s
t6voltart6si elj 6r6sok
viilaszt6s i ndvj e gyzdkke I kapc so latos e lj dr6s

- bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes iigyek

dr. Gyurik
Anita Erzsdbet,
dr. Dani D6ra,
dr. Kuliga
Krisztina,
dr. Hegediis
Norbert Bdla,
dr. B6r6ndi
Emese

5 dr. Dani D6ra, bir6,
kijelol6s:
fiatalkorirak elleni
biintet6elj6r6sban
itelkezobir6

A biinteto iigyszak valamennyi peres tigycsoportja, de a
ktizlekeddsi biincselekmdnyek kozill csak a j 6rmrivezet6s
ittas Sllapotban 6s a jfirmiivezetds b6dult 6llapotban
v6tsdge miatt indult iigyek
Nemperes iigyek:

fi atalkorirak biinteto nemperes iigye
e gyszerrisitett feliilvizs g6lat
kiilonleges elj5r6s
bir6i hatdskorbe tartoz6 nemperes tigyek

dr. Kuliga.
Krisztina,
dr. Gyurik
Anita Erzs6bet,
dr. Gyalognd dr.
Varga Eva,
dr. Hegedris
Norbert Bdla,
dr. B6r6ndi
Emese

8 dr. Kuliga Klisztina,
bir6,
kijelcilds:
fiatalkorfak elleni
bi.intetoelj6r6sban
itelkezo biro

A biintet6 iigyszak valamennyi peres iigycsoportja, de a
kozl ekedds i brincse lekmdnyek kcjzti I cs ak a jhrmiv ezete s
ittas 5llapotban 6s a jfrmivezetds b6dult 6llapotban
v6ts6ge miatt indult i.igyek
Nemperes iigyek:

fi atalkoniak biinteto nemperes iigye
egyszenis itett feltilv izsg6lat
ktildnleges elj6r6s
bir6i hat6sk orbe tartozo n emperes iigyek

dr. Dani D6ra,
dr. Gyurik
Anita Erzs6bet,
dr'. Gyalognd dr.
YargaEva,
dr. Hegedris
Norbert B6la,
dr'. Brir6ndi
Emese
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2. mell6klet az igyeloszt6si rendhez
A beosztott titk6rok 6s bir6sdgi tigyintdz6k 6ltal intezelt iigyek

A mell6klet id6beli hat6lme I '20)L tanutr I-tol
lanilcsszhn N6v Intezetr iigycsoport Helyettesit6s,

sorrendben
t4 lr. B6r6ndi

Bmese
A. biintet6 tigyszak 6s a civilisztikai i.igyszakok valamenny
lemperes tigycsoportja, v6grehajt6si iigyek, kiv6ve a bfr6k 6s z

rir6s6gi tigyintdzok 6ltal intezett iigyeker
\ szabdlys6rt6 si ii gyszak valamen nyi tigyc soportj a

lr. Hegedtis Norbert
)ela,
lr. Dani D6ra,
lr. Gyr.rrik Anita
irzsdbet,

|r. Gyalognd dr. Varga

'VA,l5 1r. Hegedtis
tJorbert B6la

{ biintet6 i.igyszak 6s a civilisrtikai igyszakok valamenny
remperes iigycsoportja, vdgrehajt6si tigyek, kivdve a birdk ds r

rir6s6gi tigyint6z6k 6ltal intezett iigyeket
\ szab6lys6rl6si tigyszak valamennyi iigycsoportja

lr. B6r6ndi Emese,
lr. Dani D6ra,
lr. Gyurik Anita
irzs6bet,
lr. Gyalogn6 dr. Varga
1VA.

lserniknd
lartha Anett

\z 5 6 I 2008 .(III. 2 6. ) Korm. rendelet alapjhn biintet6e lj dr6sb an
>llilthato h at5 skorb e tarto zo ti gyek

lr. Hegedris Norbert
)dla,
1r. B6r6ndi Emese
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3 . melldklet az ij.gy eTosztdsi rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal intezelLiigyek

A melldklet id6beli hatSl 202et rd6belr hatd tilius 1-tol

fan6cssz6n N6v
Kirendel6s a l6r6sbir6s6shoz

Intezett
tigycsoport

Helyettesit6s,
sorendben

Honnan Iddtartarn

7. dr. Gyurik Anita
Erzsdbet
bir6

Gyulai
Trirv6nysz6k

A civilisztikai iigyszakok
valamennyi peres tigycsoportj a
Nemperes iigyek:

egyezslgi kisdrletre
idezes
ideiglenes int6zkedds

- kizirhs
- t6voltart6sieljrir6sok

viilaszt6si ndvj egyzdkkel
kapcsolatos elj6rSs

- bir6i hat6skcirbe tartoz6
nemperes tigyek

dr. Gyalognd
dr. Varga
Eva,
dr. Dani
D6ra,
dr. Kuliga
Krisztina,
dr. Hegedris
Norbert Bdla
dr. B6r6ndi
Emese

9 dr. Bir6 Mariann

fiatalkorfak elleni
btintet6elj6rAsra
kijelolt bir6

Gyulai
J6r6sbir6s69

202r.u.u-
2021.t2.31.

Bi.intet6 i.igyszak peres
iigycsoportja:

kozleked6si
brincselekm6nyek,
kivdve: j6rmrivezetds ittas
ril lapotban 6s j 6rmrivezet6s
b6dult 6llapotban vdts6ge
miatt indult {igyek

Nemperes iigyek:
btintetov6gz6s
m e ghozatalilr a ir 6ny ul o
elj6rdsra tartozo
kozleked6si thrgyi ngy

dr. Dani
D6ra,
dr. Kuliga
Krisztina,
dr. Gyalogn6
dr.Yarga
Eva,
dr. Hegedris
Norbert Bdla,
dr. B6r6ndi
Emese




