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A Szarvasi Jrirfsbir6sig Ugyelosztrisi rendje
hatf ly os : 2022-6ryrilx+-+61 j rlnius 1 s-tdl

1. Alapadatok

l.l. Az iigyeloszt6si rendet a torv6nysz6k elnoke hathrozza meg. Az iigyelosztiisi rendt6l az eIj6r6si
torv6nyekben szabdlyozott esetekben, tov6bb5, igazgatdsi riton a bir6s6g miikod6s6t 6rint6 fontos
okb6l lehet elt6rni.

1.2. Ajar6sbir6s6g iigyeloszt6si rendj6t a bfr6sSgok szewezetdrol 6s igazgatdsrlr6l sz6l6 2011. 6vi CLXI.
torv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alap.j6n - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH utasitris (Ig. szab.) 115.

$ (1) bekezdds6ben meghat6rozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a kolldgiumok v6lemdnydnek
ismeret6ben a kovetke z5k szerint hat6rozom me s.

2. A bir6sfgon mtikiid6 iigyszakok

2.1. Biintet6
A jrir6sbir6sdg birii (tan6csai) 6s igazs6giigyi alkalmazottai a btintet6eljar6sr6l sz6I5 2017. 6vi XC.
torv6nyben (Be.) 6s az egy6b logszabillyokban meghatirozott, a j6r6sbfr6s6g hat6skiir6be 6s
illetekessdgebe1artoz6, a kcivetkezS i.igycsoportokba sorolt biintetoiigyekben j6mak el.

2.I .1 . Biintet6 iigyszak tigycsoportj ai felsoroldsa
o elsofokri btintet6tigy
o fiatalkorubiintet6iigye
. biinteto nemperes iigy
o bir6s6gi mentesit6s irfnti iigy
. egy6b (vegyes) i.igy

2.2. Szabillys6rtds
A j6r6sbir6s6g bir6i 6s igazs6gtigyi alkalmazottai a szabillysert6sekr6l, a szabilIysert6si elj6rdsr6l 6s a
szabdlys6rtdsi nyilv6ntartrisi rendszerr6l sz6l6 2012. 6vi II. torvdnyben (Szabstv.) 6s az egy6b
jogszabSlyokban meghat6rozott, a j6r6sbir6srig hatriskor6be 6s illetdkess6gebe tartoz6, a kovetkez6
iigycs oportokba s orolt szab6lys 6rt6 si i.igyekben j 6rnak el.

2.2 . | . S zab 61y s6rt6 si iigy szak tigycs op ortj ai fel sorol6sa
o szabfiysdrtdsi hat6s6g hatdrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o szab6lys6rt6si elzitrilssal is srijthat6 szabiilys6rt6s miatti iigy
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. szab|lys6rtdsi i.igyben emelt iigy6szi ov6s
o szabillysdrtdsi penijitrisi tigy
o szab6lys6rt6si egy6b (vegyes) iigy

2.3. Civilisztika
A jSrrisbir6s6g birrii (tan6csai) es igazsfryigyi alkalmazottai a Polg6ri perrendtartdsrol sz6l6 1952.
6vi III. tcirv6nyben (Pp.), valamint a 2016. 6vi CXXX. torvdnyben (rij Pp.) ds az egyeb
iogszab|lyokban meghatdrozott, a j6rrisbir6s6g hat6skcir6be 6s illet6kess6g6be tario'26, a kcivetkez6
iigycsoportokba sorolt polg6ri iigyekben j6rnak el.

2.3 .1. Civilisztikai iigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri

2.3 .2.I . Polg6ri iigyszak iigycsoportj ai felsorol6sa
o els6fokri polg6ri peres tigy
o polgdri nemperes iigy
. v6grehajt6si tigy

2.3.3. Gazdashgi
2.3 .3 .1 . G azdas 6gi iigys zak iigycs oportj ai fel s orol 6s a

o els6fokir gazdasilgiperes iigy
o els6foku gazdasdgi nemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztfs

A j6r6sbir6s6g elncike a kioszt6snak abfuilk, a bir6s6gi titk6rok, a bfr6s6gi i1gyint6z6 kozotti munkateher
jelent6s elt6r6s6t eredm6nyezo hatilsdt (munkateher kiegyenlit6s6nek elve), tovihbS az iigyelos 7,6si rend
m6dosftdsdnak feltdteleit negyed6vente feltilvizsg6lja, 6s sztiks6g esetdn kezdem6nyezi az iigyeloszt6si
rend m6dosft6srlt.

Az tigyteher megoszlSs6t erdemben befoly6sol6, el6re nem l6that6 kdrtilm6ny bek<ivetkez6s6t kcivet6 30
napon beli.il az iigyelosztdsi rendet feliil kell vizsgdlni.

Az iigyeloszt6si rend feli.ilvizsgillatSnak sztiks6gess6ge eset6n a tcirv6nysz6k illet6kess6gi tertilet6hez
tartozS j6r6sbir6srigi elncik az iigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslat6t a feliilviisg6latra okot
ad6 kciriilm6nyr6l va16 tudomdsszerulst kovetoen halad6ktalanul megki.ildi a torvdnysz6k elncik6nek. A
m6dosit6 javaslat megkiilddset megel6z6en az 6rintett bfr6kkal lehet6s6g szerint egyeztetni kell, 6s a
bir6k v6lem6ny6t a m6dosit6 javaslattal egyiitt meg kell kiildeni.

3.I . Az iigykioszt6sra jogosultak - bele6rtve a helyettesit6st is
Az flgyek kioszt6s6t a jdrdsbir6s6g elnoke vegzi. Helyettesit6s6re a bir6k a tanilcsszdm nrivekv6
sorrendj 6ben j ogosultak.

Krzhrt a kioszt6sb6l, aki az iigyben a Be., a Pp., azijPp. vagy a Szabstv. alapjdnbir6k6nt nem j6rhat
el, kivdve az ngyf6|6ltal bejelentett 6s m6g el nem bir6lt ellogults6gi kifog6s eset6t. A kioszt6sra
j o g o sult kizdrts 6gako r a hely ette s itd s szab dly ait ke I I alkalm azni.

3 .2 . Az illtal 6no s an alkalmazott i.i gyki o s ztf s i m6 d s zer me ghatfur oz6s a
Az tigykioszt6s alapja minden tigycsoportban az 6rkez6si sorrend. Az iigyek tan6csra kioszt6sa
tigycsoportonk6nt, a soron kcivetkezo i.igysz6m 6s a tandcsok szdmozSs6nak sorrendie szerint trjrt6nik.
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3.3. A kioszt6st vegzo vezet6 a szign6l6s e[6tt meghatirozza a kiosfiand6 iigy neh6zs6gi fok6t
(srilysz6m6t).

Tcibb iigyeloszt6si m6dszer egyi.ittes alkalmazds6val kiosztand6 tigyek kioszt6s6nak szabdlyai

Biintet6 tigyszakban egyhetes megoszt6sban valamennyi erkezett Ugy egy taniicsra kertil
kioszt6sra.

Civilisztikai Ugyszakban a peres iigyekben a3. szftm:iu taniicsra tort6nik a kioszt6s. A nemperes
tigyekben a p6ros - pdratlan sz6mok
szerint tcirt6nik a kioszt6s.

A bir6s6gi titk6rok 6ltaI intezett i.igyek kor6ben az pitresafuatlan iigysz6mok alapjdn automatikus
szign6lis van. A 6. tandcsra a 0-3 p#os, a 10. tandcsra 4-6, a 15. taniicsra a-7-9 ?{trM
v6gz6d6sri iigyek keriilnek kiszign6l6sra.

3.4. Az riltal6nosan alkalmazott iigykiosztrisi m6dszert6l tort6n6 eltdr6s esetei meghatinozdsa, amelyek
ktlonosen
3 .4.1 . Eltdr6s az ijgy t6r gy 6hoz kepest

3.4.1.I. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3 .4.1.2. Nemzetkozi elemet tartalmaz

3 .4.2. Perj o gi hely zethez k6pest
3.4.2.1. Soron kiviili iigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egyi.ittes elbir6l6s vdgett
3 .4.2.3 . Bir6 kizfirdsa miatt
3.4.2.4. Azigy el6zmdnyi eljtrdshval fennrill6 szoros cisszeftigg6s miatt

3 . 4 .3 . Egyenletes munkateher bizto s it6s a v 6 getl
3 .4.3 .L Ugyhritraldk feldolgo zdsa miall
3 .4 .3 .2. Ugy munkai g6nyes sdge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az iigyek 6rkez6sdb6l ad6d6 egyenlotlensdg kikiiszobol6se drdek6ben

3 .4.4. Egy 6p kdrtilmdnyekhez k6pest
3 . 4 . 4 . l. It6 lkez6 s i s zi.inet tartama alatt v agy miatt
3 .4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemm el az ijgy j elleg6re
3.4.4.3. Bir6 szolgrilati viszony6nak megsztin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egytittes fenn6lllsa

3.5. A vezet6k itltal intezett tigyek kioszt6s6nak m6dszere
A bir6s6gi vezet6 rlszere az igyek kioszt6srit befoly6solhatja a targyalfusi kotelezetts eg merteke es az
igazgatdsi feladatok munkaterhe. A ftszdre tortdn6 iigykioszt6s az illtalfnos m6dszerek alapjrin
tcirt6nik az 3 .2-3 .4. pontban megjeloltek szerint.

3.6. Aztigykioszt6s menete
3.6.I. A kiosztand6 tigy bemutat6sa az i.igykiosltdsrajogosultnak

A bir6s6gok egys6ges iratkezelesi szabiiyzatfrol sz6l6 1712014. (XII.23,) OBH utasit6s
(Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezelendS iratot iigyiratk{nt
az esetleges el6zm6nyi tigyiratokkal felszerelve a lajstromba tort6nd bejegyz6s napj6n, de
legk6s<ibb azdrkezdstkovet6 munkanaponazirodavezet6 bemutatjaaziigyeloszt6srajogosult
bir6s6gi vezet6nek.

3 .6 .2. Az ir at iftj a, a kozremtikci d6k feladatai
Az ngy kioszt6sSra jogosult az eljilro bfr6t legk6sobb az irat bemutat6s6t kdveto munkanapon
a jelen i.igyeloszt6si rendben foglaltaknak megfeleloen kijeldli. A kijelolds utdn az iratot
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nyomban vissza kell juttatni az irodSnak. Az fuoda az eljrlr6 bir6 kijekil6se ut6n a lajstromba
bejegyzi az elj6r6 bir6i tandcs sorsz6m6t, majd az iratot a bir6nak a kijeldl6s nipj6n, de
legkds6bb a kovetkez6 munkanapon bemutatja.

3.7 . Az 6toszt6s rendje
Az iigyek ifiosililshta csak kiv6telesen, a jogszabillyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa eset6n keriilhet sor
azzaI, hogy ilyen esetben az iJigy kiszignril6s a az igyeloszt6si rendben meghatinozott 61ta16nos
szab6lyok szerint tortdnik.
3.7 .l.Az 6tosil5s esetei

A bir6s6g elnoke, illetve az tigykiosilfusrajogosult m6s bir6s6gi vezetit az igy int6z6s6vel
m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki akizinhsa, abir6 szolgillati viszony6nak megsztin6se, a tart6s
t6voll6te, az :ijgy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, M egyenletes munkatelier biztositdsa, az
tigyhdtral6k feldolgoz6sa, abir6 flthelyezdse. kirendel6s e eskizfurdsa esetdn.

3.7 .2. Plj6ras azigy 6toszt6sakor
AtosztSskot az id;gy iratai bemutatisra kertilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, 6 az iraton az
Stosztds okanak megjelcildse mellett m6sik tan6csot (bir6t) jekil ki, 6s d6tummal, al6ir6ssal
elldtva bemutatj a az irodSnak az igyet az fitasZrhs laj stromban tort6n6 6tvezet6se 6rdek6ben. A
Beisz. 87. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijelol6s m6dosit6sa eset6n az ftoda az ugyirat
bemutat6sdval 6rtesiti mind a kor6bban, mind azrijonnan kijelolt bir6L, Az iltoszths az iltalhnos
iigykioszt6si m6dszerek szerint tort6nik.

3.8. A helyettesit6s rendje
A helyette s it6 s rendj 6t az ij'gy elo sil6s i rend mel I 6kletei tartalmazzdk.

3.9. A jelen iigyelosztdsi rend a21.,2.,6s 3. sz6mir mell6kletekettartalmazza.

Gyula,2022.jfnius 13.
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1 . mell6klet az igyelosztSsi rendhez
A beosztott bir6k Sltal intezeltiigyek

A melleklet lobeli hat6lva:2022. is 1-t6l

Tan6csszSm N6v Intezett i.igycsoport Helyettesit6s,
sorrendben

3. dr, B6nindi Emese bir6 A civilisztikai i.igyszakok valamennyi peres
i.igycsoportja
Nemperes iigyek:

egyezsdgi kis6rletre id6zds
ideiglenes int6zked6s
t6voltart6si elj 6r6sok

bir6i hat6sk<irbe tartoz6 nemperes ilgyek

dr. Dani D6ra,
dr. Kuliga
Krisztina,
dr. Hegediis
Norbert B6la,
dr. Molitoriszn6
dr. Demeter
Emese Edit

5. dr. Dani D6ra, bir6,
kijelolds:
fiatalkoruak elleni
biintetoelj5r6sban
itelkezbbir6

A btinteto iigyszak valamennyi peres iigycsoportja, de a
kcizleked6si brincselekm6nyek koztil csak a
jhrmivezetls ittas 6llapotban ds a jfumivezet6s b6dult
6llapotban v6tsdge miatt indult iigyek
Nemperes i.igyek:

fiatalkorriak biintet6 nemperes iigye
e gyszeriisitett feliilvizs g6lat
kiilonleges eljSrSs

bir6i hat6sk orbe taftozo nemperes i.igyek

dr. Kuliga
Krisztina,
dr. BSr6ndi
Emese,
dr. Hegediis
Norbert B6la,
dr. Molitoriszn6
dr. Demeter
Emese Edit

8. dr. Kuliga Krisztina,
bir6,
kijelo16s:
fiatalkorriak elleni
biintet6elj6rSsban
itllkezo bir6

A bi.intet6 i.igyszak valamennyi peres tigycsoportja, de a
kdzlekeddsi btincselekm6nyek koziil csak a
jhrmivezetds ittas Sllapotban ds a jlrmivezetds b6dult
6llapotban vdtsdge miatt indult i.igyek
Nemperes i.igyek:

fi atalkoruak biintet6 nemperes iigye
e gyszeriis itett feliilvizs gdlat
kiilonleges elj6r6s
bir6i hat6skorbe tartozo nemperes iigyek

dr. Dani D6ra,
dr. BSr6ndi
Emese,
dr. Molitoriszn6
dr. Demeter
Emese Edit
dr, Hegedris
Norbert Bdla
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2. mell6klet az iigyeloszt6si rendhez
A beosztott titk6rok 6s bir6s6gi i.igyint6z6k 6ltal jntlzett i.igyek

ll6kletAme tdobeli hat6lya: 2022.1ebr+a+ iilnius 15-t6l
fandcssz6n Ndv Intdzelt i.igycsoport Helyettesit6s,

sorrendben
6. lr. Molitorisznd

lr. Demeter
lmese Edit
>ir6s6gi titk6r

A. biinteto tigyszak 6s a civilisztikai iigyszakok valamenny
remperes iigycsoportja, v6grehajtSsi iigyek, kiv6ve abir6k 6:
r b ir6s6gi ii gyint6z6k 6ltal int6zett iigyeket
\ szab6lys6rtd si ii gyszak valamennyi tigyc soportj a

lr. Hegedris Norbert
ldla,
1r, Dani D6ra,
1r. Kuliga Krisztina,
lr. B6r6ndi Emese

15. 1r. Hegedris
Norbert Bdla
)ir6s6gi titk6r

{ bilnteto iigyszak 6s a civilisztikai iigyszakok valamenny
lemperes iigycsoportja, v6grehajt6si iigyek, kivdve a bfr6k 6r

r bir6s6gi iigyint6z6k 6ltal intdzett i.igyeket
A. szabSlys6rtd si i.igyszak valamennyi iigyc soportj a

lr. Molitorisznl dr.
Demeter Emese Edit,
lr. Kuliga Krisztina,
Jr. Bdr6ndi Emese,
1r. Dani D6ra

10 Bangdnd dr.
4tol Zsuzsnnna
5{rdsdgi titkdr

4 c ivili s ztikai iigl,ts zakok v al amennyi nemper es ilgyc s op ortj a,
tdgrehajtdsi ilg1,,ek, kivdve a birdk ds a bfr1sdgi ilg,tintdzflA
iltal intdzett iigyeket

lr. Molitorisznd dr.
Demeter Emese Edit,
lr. Kuliga Krisztina,
lr. Bdrdndi Emese,
Jr. Dani D6ra

lsernikn6
lartha Anett
rir6s6gi
isvintlzo

\z 5 6 I 20 0 8 . (lILz 6 .) Korm. rende let alapj 6n bi.intet6 e lj 616 sb an
;ll5that6 hat6skorb e tartoz6 i.i gyek

lr. Hegedris Norbert
361a,

lr. Molitorisznd dr.
)emeter Emese Edit



7

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

ll6klet id6beliAme hataf ya: 2022. ilprilis | -t6l

lanhcsszhn N6v
Kirendel6s a

J6r6sbfr6s6ehoz lntdzelt
iigycsoport

Helyettesit6s,
sorrendbenHonnan Id6tartam

9. dr, Bir6 Mariann
fiatalkorriak elleni
biintet6elj6r6sra
krjelolt bfr6

Gyulai
Jrir6sbirris69

2022.DL01-
2022.12.31.

Btintet6 iigyszak peres
i.igycsoportja:

kozleked6si
biincselekm6nyek,
kivdve : j6rmrivezetds ittas
6llapotban 6s j 6rmrivezet6s
b 6 dult 6llap otb an vdtsd ge
miatt indult tigyek

Nemperes iigyek:
biintet6v6gz6s
meghozatalfira k6nyul6
eljfirilsra tartozo
kcjzleked6si tfir gyfi ngy
abir6 6ltal intezelt
alapigyhdz tartozo
e gyszenisitett feliilvizs g6lat
6s kiilonle ges elj rir6s

dr. Dani D6ra,
dr. Kuliga
Krisztina,
dr. Brir6ndi
Emese,
dr. Hegedtis
Norbert B6la,
dr. Molitorisznd
dr. Demeter
Emese Edit




