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A Szarvasi Jfrfsbfr6srig i)gyelosztfsi rendje
hatr{lyos : W023. januitr l-t6l

1. Alapadatok

l.l. Az igyelosililsi rendet a trirv6nyszdk elnrjke hathrozza meg. Az iigyeloszt6si rendt6l az eljdrdsi
tcirv6nyekben szabSlyozott esetekben, tovthb| igazgatdsi riton a biros6g mrikcid6s6t drinto fontos
okb6l lehet eltdrni.

I.2. Ajdrrisbir6srig iigyelosztdsi rendj6t a bir6s6gok szervezet6rol es igazgati.sdrol sz6l6 2011. 6vi CLXI.
torv6ny (Bszi.) 9.6s 10. $-aalapj6n-figyelemmeIa612015. (XI.30.) OBHutasitd,s (Ig. szab.) 115.

$ (1) bekezd6s6ben meghatilrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a koll6giumok vdlem6ny6nek
i smeret6b en a kov etke z6k szerint hatdr o zom me s..

2. A birrfsrigon miikiid6 iigyszakok

2.1. Bi.inteto
A j6r6sbir6s6,g birdi (tan6csai) 6s igazsiigiigyi alkalmazottai a btintet6elj6r6sr6l sz6l6 2017. 6vi XC.
torv6nyben (Be.) 6s az egydb jogszabSlyokban meghatftrozott, a jhrdsbir6sS,g hat6skcirdbe 6s

illet6kess6gebehrtoz6, a kovetkez6 iigycsoportokba sorolt biintet6iigyekben j6rnak el.

2.I . L B rinteto iigys zak rigyc s oportj ai fel s orolils a
o els6fokribiintetotigy
o hatalkonibiintet6iigye
o btintet6 nemperes iigy
o bfr6s6gi mentesit6s ir6nti iigy
o egy6b (vegyes) iigy

2.2. Szab|lys6rtds
A j6rrisbir6s6g bir6i 6s igazs6giigyi alkalmazottai a szabillysert6sekr6l, a szabhlysertdsi elj6r6sr6l 6s a
szabitlysert6si nyilv6ntart6si rendszerr6l szolo 2012. 6vi II. torvdnyben (Szabstv,) 6s az egydb
jogszabillyokban meghat6rozott, a j6r6sbir6s6g hatdskordbe ds illetdkess6gebe tartoz6, a kovetkez6
iigyc s op ortokb a s oro lt szab 6ly sert6 si iigyekb en j 6rnak el.

2.2. I . S zabrily s 6rt6 si tigy szak i.igycsop ortj ai fel soro I 6s a
o szabdlys6rt6si hat6srig hatttrozata ellen benyijtott kifog6s (panasz)
. szab6lys6rt6si elz6;rdssal is srijthat6 szab6lys6rtds miatti iigy
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. szabalysdrt6si tigyben emelt iigydszi 6v6s
o szabillysdrtdsi perrijit6si iigy
. szabflys6rt6si egydb (vegyes) iigy

2.3. Civllisztika
A j6r6sbir6s6g birrii (tan6csai) 6s igazsrigtigyi alkalmazottar a Polg6ri perrendtartftsr6l szolo 1952.
6vi III. tcirv6nyben (Pp.), valamint u iorc. dvi CXXX. tciridnyien (rij pp.) ds az egy6b
jogszabillyokban meghathrozott, a jrlr6sbir6sdg hat6sk<jr6be ds illet6kessdg6be tartoz6,a kcjvetkezo
iigycsoportokba sorolt polgAri i.igyekben jd.rnak el.

2.3.L Civilisztikai iigyszakok felsoroliisa
2.3.2. Polg6ri

2.3 .2.1 . Polg6ri iigyszak iigycsoportj ai felsorol6sa
o els6fokri polg6ri peres iigy
o polg6ri nemperes i.igy
. v6grehajtrisi iigy

2.3.3. Gazdastryi
2.3 .3 . I . G azdas itgi iigy szak iigycsop ortj ai fel sorol ds a

o els6fokri gazdasilgiperes iigy
o els6fokri gazdasdginemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztds

A jdr6sbfr6s6g elncike a kiosztdsnak abirSk, a bir6srlgi titk6rok, a bfr6srigi iLgyintezo kcizcjtti munkateher
jelent6s eltdr6s6t eredmdnyez6 hatdsffi (munkateher kiegyenlitds6nek elvi;, liv6bb6 az iigyeloszt6si rend
m6dosit6s6nak felt6teleit negyeddvente feli.ilvizsgdlja, ds sziiks6g esetdn kezdem6nyezi iz 1,gyeloszt1si
rend m6dositdsrit.

Az rigyteher megoszl6sdt 6rdemben befolyrisol6, elore nem l6that6 kiiriilm6ny bekovetkez6s6t kcjvet6 30
napon beliil az iigyeloszt6si rendet feliil kell vizsgillni.

Az iigyeloszt6si rend feli.ilvizsgllatdnak sziiks6gess6ge eset6n a torv6nyszdk illet6kessdgi tertilet6hez
tartoz6 j6r6sbfr6s6gi elncik az tigyelosrt.6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 jivaslat1t a feliilvizsg6latra okot
ad6 korrilmdnyr6l val6 tudomilsszerzdst krivetoen halad6ktalanul megkiildi a tcirvdnyszet elncikenek. A
m6dosit6 javaslat megktilddset megel6z6en az drintett bir6kkal lehelos6g szerint igyeztetni kell, 6s a
bir6k v6lemenyet a m6dosit6 javaslattal egyiitt meg kell ktildeni.

3.7 ' Az tigykiosztiisra jogosultak - beledrtve a helyettesit6st is
Az iigyek kiosztas6t a iar6sbir6s6g elncike vegzi. Helyettesitds6re a birik a tandcsszitm ncivekv6
sonendj6ben j ogosultak.

Krzdrt akiosztrisb6l, aki azigybenaBe., aPp., azijPp.vagy aszabstv. alapjanbir6k6ntnem j6rhat
el, kivdve az igyfel6ltal bejelentett 6s m6g el nem bir6lt elfogults6gi kifog6s eset6t. A kioszt6sra
jogosult kizilrtsSgakor a helyettesftds szabilryaitkell alkalm azni.

3 .2 . Az 6ltal 6no s an alkalmazott i.igyki o szt6s i m6 dszer me ghatilr o z6s a
Az iigykioszt6s alapja minden iigycsoportban az 6rkezdsi solend. Az iigyek tandcsra kiosztdsa
0gycsoportonk6nt, a soron kovetkez6 tigysz6m ds a tan6csok szdmozds6nak solendie szerint tortdnik.
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3.3, A kioszt6st vegzo vezeto a szign6l6s elott meghatilrozza a kiosztand6 iigy neh6zs6gi fok6t
(srilysz6m6t).

Tobb iigyeloszt6si m6dszer egytittes alkalmazils6val kiosztand6 iigyek kioszt6s6nak szabillyai

Bi.intet6 tigyszakban egyhetes megoszt6sban valamennyi lrkezett iigy egy tan6csra keriil
kiosztdsra.

Civilisztikai i.igyszakban a peres 6s nemperes tigyekben a p6ros-pdratlan i.igysz6mok alapj6n
tort6nik a kioszt6s: az. I. sz. tandcsra a pftratlan, a 3. sz. tandcsra a p6ros szdmt tigyek keriilnek
kiosztiisra.

A bir6s6gi titk6rok Sltal rntdzett tigyek kor6ben a p6ros-pSratlan i.igysz6mok alapjhn automatikus
szign6l6s van. A 6. tandcsra a piiros, a 15. tandcsra a phratlan vegzodesi iigyek kerrilnek
kiszign6l6sra.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott i.igykioszt6si m6dszertol tort6nd elt6r6s esetei meghattnoz6sa, amelyek
ktiloncisen
3 .4.L Elt6rds az ijgy tin gy ithoz kdpest

3.4.1.1. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3 .4.I .2. Nemzetkozi elemet tartalmaz

3.4.2. Perjogi helyzethez k6pest
3.4.2.1. Soron kiviili iigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egyi.ittes elbir6l6s vdgett
3 .4.2.3, Bfu6 krz6r6sa miatt
3.4.2.4. Azlijigy elozmenyr eljfnhshval fenn6ll6 szoros osszeftiggds miatt

3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3.4.3 .1. Ugyh6tral6k feldolgo zhsa miatt
3 .4.3 .2. Ugy munkai gdnyess6ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az iigyek 6rkez6s6b6l ad6d6 egyenlotlens6g kikiiszoboldse 6rdekdben

3 .4.4. E gy 6b koriilm6nyekhez k6pest
3.4.4.I. It6lkez6si sziinet tartama alattvagy miatt
3.4.4.2. Bir6 t6vo116te miatt - figyelemmel aziJgy jelleg6re
3.4.4.3. Biro szolg|lati viszony6nak megsztin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) trivoll6te miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egyiittes fenn6llSsa

3.5. A vezetok fltal intezett iigyek kioszt6s6nak m6dszere
A bir6sdgi vezelo rcszlre azigyek kioszt6s6t befoly6solhatja at6rgyal6si kotelezetts6g m6rt6ke 6s az
rgazgatfsi feladatok munkaterhe. A r6sz6re tcirtdno tigykioszt6s az ttltalilnos m6dszerek alapjiin
tort6nik az 3 .2-3 .4. pontban megj eloltek szerint.

3.6. Az iigykioszt6s menete
3.6.L A kiosztand6 iigy bemutat6sa az tigykiosztdsra jogosultnak

A bir6s6gok egys6ges iratkezel6si szabSlyzatfnol szolS 1712014. (XIL23.) OBH utasit6s
(Beisz.) 85-87. $-ai drtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezdoiratk6nt kezelend6 iratot iigyiratk6nt
az esetleges elozm6nyi i.igyiratokkal felszerelve a lajstromba tort6n6 bejegyz6s napj6n, de
legk6s6bb az lrkezest k<jvet6 munkanapon az hodavezet6 bemutatla az i.igyeloszt6sra jogosult
bir6s6gi vezet6nek.

3 .6 .2. Az irat utja, a k<jzremrikod6k feladatai
Az ijgy kioszttisiira jogosult az eljttro bir6t legk6s6bb az irat bemutat6s6t kovet6 munkanapon
a jelen iigyelosztasi rendben foglaltaknak megfeleloen kijeloli. A kijelol6s utfn az iratot
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nyomban vissza kell juttatni az fuoddnak, Az fuoda az eIj6r6 bir6 kijelol6se ut6n a lajstromba
bejegyzi az eljarS bfr6i tandcs sorsz6m6t, majd az iritot a bir6nak a kijelcil6s napj6n, de
legk6s6bb a kcivetkez6 munkanapon bemutatja.

3.7. Az 6toszt6s rendje
Az tigyek iltosztdshta csak kiv6telesen, a jogszabillyban el6irt felt6telek fenn6lliisa eset6n keri.ilhet sor
azzal, hogy ilyen esetben u id;gy kiszign6l6s a az igyelosztdsi rendben megharLrozott 6ltal6nos
szab ily ok szerint tortdnik.
3 .7 .I . Az 6tosil6s esetei

A bir6s6g elntike, illetve az iigykiosztdsrajogosult m6s bfr6s6gi vezet6 az 1.gy int6z6sdvel
m6sik tan6csot (bir6t) jelcil ki akizSrdsa, abir6 szolgSlati viszony6nak -.grr[nere, a tart6s
t6vo116te, az ijgy je1leg6re is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkateher biilositfsa, az
tigyh6tral6k feldolgoz6sa, a bir6 dfthelyez6se, kirendelds e ei-kiz6r6sa eset6n.

3 .7 .2. fljdrds az ;jgy 6tosztdsakor
Atoszt6skot az igy iratai bemutatdsra keriilnek a kiosztiisr jogosult vezet1nek, b az iraton az
iltoszths ok6nak megielcildse mellett m6sik tan6csot (bfr6t) jelol ki, 6s d6tummal, al6ir6ssal
ell6tva bemutatja az irodSnak azigyet az fitoszths lajstromban tcirt6no 6tvezet6se 6rdek6ben. A
Beisz' 87. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijelcil6s m6dositdsa eset6n az irod.a az igyirat
bemutatds6val 6rtesiti mind a kor6bban, mind. azrijonnan kijel<ilt birot. Az6toszt6s az dltaldnos
iigykioszt6si m6dszerek szerint tcjrt6nik.

3.8. A helyettesft6s rendje
A he lyette s it6 s re ndj 6t az id'gy elo sil6s i rend mel l6kl etei tartalmazzdk.

3.9. A jelen iigyelosztdsi rend az 1.,2.,6s 3. szdmri mell6kletek et tafialmazza.

Gyula, 2022. december 20.

a ttirv6nysz6k elntike
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1 . melldklet az ijgy elosrt6si rendhez
A beosztott bir6k 6ltal intdzetttgyek

A melleklet idobeli ha Z|JZZ. ber -tol

Tan6cssz6m Ndv Intezelt i.igycsoport Helyettesit6s,
sorrendben

1 Bang6n6 dr. Atol
Zsuzsannabir6

A civilisztikai iigyszakok valamennyi peres
iigycsoportja
Nemperes iigyek:

e gyezsdgi kis6rletre id6z6s
ideiglenes int6zked6s
t6voltart6si elj 6r6sok

bir6i hatSsk orbe tari.ozo nemperes tigyek

dr. B6r6ndi Emese,
dr. Dani D6ra,
dr. Kuliga Krisztina,
dr. Molitoriszn6 dr.
Demeter Emese Edit,
dr. Hegedris Norbert
B6la

3. dr. B5r6ndi Emese
bir6

A civilisztikai i.igyszakok valamennyi peres
iigycsoportja
Nemperes iigyek:

- egyezsdgi kis6rletre idlzds
- ideiglenesintdzked6s

- t6voltart6sielj6r6sok
bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes iigyek

Bang6n6 dr. Atol
Zsuzsanna,
dr. Dani D6ra,
dr, Kuliga Krisztina,
dr. Hegediis Norbert
B6la,
dr, Molitoriszn6 dr.
Demeter Emese Edit

5 dr. Dani D6ra, bir6,
kijelolds:
fiatalkoniak elleni
bilntet6eljdr6sban
itelkezobir6

A bilntet6 ilgyszak valamennyi peres iigycsoportja,
de a kozleked6si biincselekmdnyek kozi.il csak a
jhnnivezetes ittas 6llapotban 6s a jfirmivezetes
b6dult 6llapotban v6ts6ge miatt indult iigyek
Nemperes iigyek:

fi atalkoruak biintet6 nemperes iigye
e gyszertis itett feliilvizs g6lat
kiilonleges eljhrhs
bir6i hat6skcjrbe tartoz6 nemperes i.igyek

dr. Kuliga Krisztina,
dr. B6r6ndi Emese,
Bang6nd dr. Atol
Zstzsanna,
dr. Hegediis Norbert
B6la,
dr, Molitoriszn6 dr.
Demeter Emese Edit

8 dr. Kuliga Krisztina,
bir6,
kijeldl6s:
fiatalkoniak elleni
btintet6eljrir6sban
it|lkezo biro

A biinteto tigyszak valamennyi peres iigycsoportja,
de a kozleked6si brincselekm6nyek kdztl csak a
jilnnivezetds ittas 6llapotban 6s a jfirmivezetes
b6dult Sllapotban vdtsdge miatt indult iigyek
Nemperes iigyek:

fi atalkoniak biintet6 nemperes iigye
egyszenisitett feliilvizsg6lat
kiildnleges elj6r6s
bir6i hat6sk orbe tartozo nemperes i.igyek

dr. Dani D6ra,
dr. B6r6ndi Emese,
Bang6nd dr. Atol
Zsuzsanna,
dr. Molitorisznd dr.
Demeter Emese Edit
dr. Hegedris Norbert
Bdla
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2. melldklet az igy eloszt6si rendhez
A beosztott titk6rok ds bir6s6gi iigyint6z6k iltal intlzett iigyek

A melldklet idobeli hat6lya:2022. szeptember 1-t6l

lanhcsszhn N6v Int9zelt iigycsoport Helyettesit6s,
sorrendben

6. 1r. Molitoriszn6
1r. Demeter
lmese Edit
rir6s6gi titk6r

A. biintet6 i.igyszak 6s a civilisztikai iigyszakok valamenny
lemperes iigycsoportja, v6grehajtdsi iigyek, kiv6ve a bir6k et
r bir6s6gi iigyint6zok 6ltal intezettiigyeket
\ szab6lys6rtd s i ti gyszak valamennyi i.igyc sop ortj a

Jr. Hegedtis Norbert
Bdla,
Jr. Dani D6ra,
1r. Kuliga Krisztina,
lr. B6r6ndi Emese

15. 1r. Hegedtis
\orbert Bdla
)fr6s6gi titk6r

A biintet6 i.igyszak ds a civilisztikai iigyszakok valamenny
lemperes iigycsoportja, v6grehajtdsi iigyek, kiv6ve a bir6k 6r
I bir6s6gi iigyint6z6k 6ltal intlzett iigyeket
A. szab 6lys6rt6 si i.igyszak valamennyi iigyc soportj a

lr. Molitoriszn6 dr.
)emeter Emese Edit,
1r. Kuliga Krisztina,
lr. Bdr6ndi Emese,
lr. Dani D6ra

lsernikn6
lartha Anett
rir6sSgi
isvintlzo

\z 5 6 I 2 0 0 8 . (lIL2 6 .) Korm. rende I et alap 
1 6n b tintet6e lj 6r6sb an

:116that6 hat6skorbe artozo iigyek
1r. Hegedris Norbert
B6la,
1r. Molitorisznd dr.
)emeter Emese Edit
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3, melldklet az igyeloszt6si rendhez
A kirendelt bfr6k Sltal intezeltiigyek

lldklet id6be 2023. ianuilr l-tol

fan6csszSn Ndv
Kirendelds a

J6r6sbir6s6shoz Intdzett
figycsoport

Helyettesit6s,
sorrendbenHonnan Id6tartam

9. dr. Bir6 Mariann
fiatalkoniak elleni
biintet6eljSrdsra
kiiel6lt bir6

Gyulai
J6r6sbir6s69

Bi.intet6 iigyszak peres
iigycsoportja:

kcizleked6si
biincselekm6nyek,
kiv6ve: j6rmrivezetds ittas
6llapotban 6s j 6rmrivezet6s
b6dult 6llapotban vdtsdge
miatt indult i.igyek

Nemperes ligyek:
biintet6v6gzds
me ghozatal 5r a ir 6ny ulo
elj6rSsra tartozo
kcjzlekeddsi t6rry6ngy
abir6 6ltal intezett
alapiigyhciz tartoz6
egyszenisitett
feltilvizsg6lat ds

ki.ilonleges elj6r6s

dr. Dani D6ra,
dr. Kuliga
Krisztina,
dr. B6r6ndi
Emese,
Bang6n6 dr.
Atol
Zsuzsanna,
dr. Hegedris
Norbert B6la,
dr.
Molitoriszn6
dr. Demeter
Emese Edit




