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1. Alapadatok

I'1. Az tigyeloszt6si rendet a torv6nysz6k elnoke hatdrozzameg. Az iigyeloszt6si rendtol az
eljfr6si torv6nyekben szab|Tyozott esetekben, tov6bb6 igazgathsi riton a bir6s6g
rnukod6s6t 6rinto fontos okb6l lehet elt6rni.

I '2, Aj6r6sbir6s6g tigyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szervezetdrol 6s igazgatdshrol sz6l6 2OIl,
6vi CLXI. torv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XI. 30,) OBFI
utasit6s (Ig, szab.) 115. $ (1) bekezd6sdben meghatdrozott elvekre - a Biroi Tanacs 6s a
koll6giumok v6lemeny6nek isrnereteben a kovetkezok szerint hat6rozom mes.

2. A birrisfgon miihdd6 tigyszakok

2.1. Biinteto
A j6rdsbiros6gbirdt (tanfcsai) 6s igazs6giigyi alkalmazottai a bi.intetoelj6r6sr6l szolo 2OIl.
evi XC' torvdnyben (Be,) es az egyeb jogszab6lyokban meghattrozott, a j6rdsbirosdg
hat6skor6be 6s illet6kess6g6be tartozo, a kovetkezo iigycsoporlokba sorolt biintetoiigyekben
j6mak el.

2. LL Brinteto iigyszak ugycsop ortj ai felsorol 6s a
o elsofokirbtintetoiigy
r fiatalkorubuntetoiigye
o bunteto nemperes r.igy
o biros6gi mentesit6s ir6nti rigy
o egy6b (vegyes) rigy

2.2. Szab6lys6rt6s
A j6r6sbir6sdg bir6i es igazshgugyi alkahnazotlai a szab6lys6rt6sekrol, a szab6lys6rlesi
elj6r6sr6l es a szabttlysdrldsi nyilv6ntarl6si rendszerrol sz6l6 2012. 6vi IL torv6nyben
(Szabstv.) es az egy6b jogszab6lyokban meghat6rozott, a jdr6sbir6sdg hat6skor6be es
illetekessegdbe tartozo, a kovetkezo ugycsoporlokba sorolt szab6lys6rt6si iigyekben j6rnak
el.

2,2.L S zab6lys6r16si iigyszak rigycsoportj ai fel s orol 6s a
o szabtiys6rl6si hat6s6g hattrozata ellen benyfjtott kifog6s (panasz)
o szabiiys6rt6si elz6r6ssal is sirjthato szab6lys6rt6s miatti ugy
o szabiiyserlesi tigyben emelt rigyeszi ov6s
o szabtiysdrt6si perujit6si rigy
o szabtiysdrt6si egy6b (vegyes) iigy



2.3. Civilisztika
A j6r6sbir6s6g bir6i (tandcsai) es igazs6giigyi alkalmazottai a Polg6ri penendtartAsr6l
szol6 1952, 6vi III. torvenyben (Pp.), valamint a2016. evi CXXX. torv6nyben (irj Pp.)
6s az egy6b jogszab|lyokban meghatdrozott, a j6r6sbiros6g hatdskordbe 6s
illet6kess69dbe tartozo, a kovetkezo i.igycsoportokba sorolt polg6ri tigyekben jdmak el.

2.3 .1, Civilisztikai iigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polgdri

2.3,2.1 . Polg6ri ugyszak iigycsoporlj ai felsoroldsa
. elsofokri polgdri peres rigy
o polg6ri nemperes iigy
. v6grehajtAsi iigy

2.3.3. Gazdashgi
2.3 .3 .7 . G azdasdgi i.igysz ak i.igycs oportj ai fel sorol 6s a

o elsofoki gazdashgi peres iigy
o elsofoki gazdasSgi nemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti tigykiosztris

A j6r6sbir6s6g elnoke a kioszt6snak a birdk, a bir6s6gi titk6rek, a biros6gi ugyint6zo kozotti
munkateher jelentos elter6s6t eredm6nyezo hallsdt (munkateher kiegyenlit6s6nek elve),
tov6bb6 az iigyeloszt6si rend rn6dosit6sdnak felt6teleit negyed6vente feliilvizsg6lja, 6s

szilkseg eseten kezdem6nyezi az i.igyeloszt6si rend m6dosit6s6t.

Az iigyteher megoszl6s6t 6rdemben befoly6sol6, elore nem 16that6 koriilm6ny bekovetkezesdt
kovet6 30 napon beliJ'l az iigyeloszt6si rendet feliil kell vizsg|lni,

Az iigyelosztAsi rend feliilvrzsg|lathnak szuks6gess6ge eset6n a torv6nysz6k illetekess6gi
teriilet6hez brtoz6 j6r6sbir6s6gi elnok azigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslat6t a
feliilvizsgdlatra okot ado koriihn6nyrol val6 tudom6sszerz6st kovetoen halad6ktalanul
megkilldi a torv6nysz6k elnok6nek" A m6dosit6 javaslat megkuld6s 6L megel6zoen az 6rintett
bir6kkal lehetos6g szerint egyeztetnt kell, 6s abirdk v6lem6ny6t a m6dosit6 javaslattal egyiitt
meg kell kiildeni.

3.1, Az r.igykioszt6sra jogosultak - bele6rtve a helyettesitdst is
Az tigyek kioszt6s6t a j6rdsbir6s6g elndke vegzi, Helyettesit6s6re a birhk a tanhcsszdm
novekvo sonendj 6ben jogosultak.

rliz|rt a kioszt6sb6l, aki az iigyben a Be., a pp., az ij pp. vagy a Szabstv, alapj6n
bir6k6nt nem j6rhat el, kiv6ve az:f.gyfll6ltal bejelentett 6s m6g el nem bir6lt elfogults6gi
kifog6s eset6t. A kiosztAsra jogosult kiz6rts6gakor a helyettesit6s szabillyatt kell
alkalmazm.

3 .2. Az 61tal6no s an alkalmazott iigykio sztdsi m6dszer meghat6r oz6sa
Az iigykioszt6s alapja minden iigycsoportban az 6rkez6si sorrend. Az iigyek tan6csra
kioszt6sa iigycsoportonk6nt, a soron kovetkezo i.igysz6m 6s a tan6csok sz6mo zfshnak
sorrendje szerint tort6nik.



3.3, A kiosztdst vdgzci vezetci a szigndlas elStt meghatdrozza a kiosztandd ilg nehdzsdgi
,fokat (sillyszdmdt).

Tobb iigyeloszt6si modszer egyuttes alkalmaz6s6val kiosztand6 iigyek kioszt6s6nak
szab|lyar
Biinteto peres rigyszakban a k6t biinteto tan6cs kozott az erkezes sorrendj6ben egymdst
kcjvetoen v6ltva tort6nik akk6nt, hogy az erkez6s sorrendj6ben a 9. tan6csla keriil
kioszt6sra minden elso, a 3. tan6csra minden m6sodik peres iigy.
Brinteto nem peres iigyszakban az igyek a kdt biinteto tan6cs kozott az 6rkez6s
soruendj 6ben egymfst koveto v6ltdsban tort6nik.

Polg6ri peres iigyszakban az igyeket a h6.rom polgfri i.igyszakos bir6 folyamatos,
egym6st koveto v6lt6sban kapja, amelyen bel;jl az 6rkez6s sorrendj6ben a 4. tanfcsra
kerul kioszt6sra minden elso, a J . tan|csla keriil kiosztdsra minden m6sodik. a 1 1.
tan6csra minden harmadik peres iigy,

Polg6ri nem peres iigyszakban azigyel< eloszt6sa:

A polg6ri birok kozott egyrndst koveto v61t6sban tortenil<, a-t6veltartdsi-iigyek
k+€+€+eve+ame@*4.-€s4-tan4es+a--ker$f-kiesztasra, ame lyen b elLil az
drkezds soryendjdben a 4. taniicsra kerail kiosztdsrq minden els5, a 7. tandcsra
kerill kiosztdsra minden masodik, a I L tandcsra minden harmadik ttivoltartdsi
ilp.

Az qzonos tigycsoportot intdzci titkdrok kAzAn az ilgyek elosztdsa qz
t'igycsoportokon beltil egyenlS ariinyban, egymdst kovet6 sorrendben tortdnik,

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszertol torteno elt6r6s esetei meghatiroztsa,
amelyek kiilonosen
3.4.1. Elt6r6s azigy thrgyhhoz k6pest

3.4.1.1, Specidlis szak6rlelmet ig6nyel
3 .4.I.2. Nemzetkozi elemet tar1ialmaz

3.4.2, P erjogi helyzethez kdpest
3,4.2,1. Soron kir,tili rigy
3.4.2.2, Egyesit6s, egyrittes elbir6l6s v6gett
3 .4.2.3 . 8ft6 kizttrdsa miatt
3.4.2.4. Az:d.gy elozmenyi elj6r6s6val fenn6116 szoros osszefi.rgg6s miatt

3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3.4.3.1, Ugyh6tral6k feldolgoz6sa miatt
3 . 4 .3,2. U gy munkai g6nyess 6ge, terj edelme miatt
3.4.3.3, Az rigyek 6rkezes6bol ad6d6 egyenlotlens69 kikuszobol6se 6rdek6ben

3,4,4. Egy6b korulm6nyekhez k6pest
3 .4.4.1 . it6lkez6si szunet tartama alatt vagy miatt
3 .4 .4 .2, Bir6 tfvollete miatt - figyelemm d. az ijgy j ellegere
3,4,4,3, Biro szolgftlati viszony6nak megszun6se miatt
3.4.4,4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) tdvoll6te miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egytttes fenn6ll6sa

3.5. A vezetok tilal intezett tigyek kioszt6s6nak m6dszere



+

A bir6s6gi vezeto r6sz6re az iigyek kioszt6s6t befoly6solhatja a t6rgyal6si kotelezetts6g
m6rt6ke 6s az igazgat6si feladatok munkaterhe. A rlszdre tort6no i.igykioszt6s az 6ltal6nos
m6dszerek alapjhn tort6nik a23.2-3.4. pontban megjeloltek szerint.

3.6. Az iigykioszt6s menete
3.6.L A kiosztand6 iigy bemutat6sa az i.igykioszthsrajogosultnak

A bir6s6gok egys6ges iratkezel6si szab|lyzatilrol s2616 1712014. (XIL23.) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezdoiratot 6s a kezdoiratk6nt
kezelendo iratot tigyiratk6nt az esetleges elozm6nyi i.igyiratokkal felszerelve a
lajstromba tort6no bejegyzes napj6n, de legk6s6bb az 6rkez6st koveto
munkanapon az irodavezeto bemutatja az ugyeloszt6sra jogosult bir6s6gi
vezet6nek.

3 .6.2. Az rat itja, a kozremrikodok feladatai
Az .ijgy kioszt6sdra jogosult az eljhro bir6t legk6s6bb az irat bemutatdsdt koveto
munkanapon a jelen iigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfeleloen kijeloli. A
kijelol6s utdn az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodhnak. Az iroda az eljar6
biro kijelol6se ut6n a lajstromb abejegyzi az eljhro bir6i tanhcs sorsz6m6t , majd az
iratot a bir6nak a kijelol6s napj6n, de legk6sobb a kdvetkezo munkanapon
bemutatja,

3.7 . Az 6toszt6s rendje
Az rigyek |toszthshra csak kiv6telesen, a jogszab6lyban eloirt felt6telek fenn6ll6sa eset6n
keriilhet sor azzal, hogy ilyen esetben az :ogy kiszign6l6s a az igyeloszt6si rendben
meghatdrozott 61tal6nos szabdlyok szerint tortenik.
3.7 .LAz 6toszt6s esetei

A bir6s6g elnoke, illetve az rigykiosztlsra jogosult m6s bir6sdgi vezeto az iogy

intez6s6vel m6sik tan6csot (birot) jelol ki akizhrhsa, abiro szolgdlati viszony6nak
megszrin6se, a tart6s t6vollete, az ijgy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, az
egyenletes munkateher biztositdsa, az rigyh6tral6k feldolgoz6sa, a bir6
6thelyez6se, kirendel6se 6s kiz6r6sa eset6n.

3.7 ,2. Eljhris az ijgy 6toszt6sakor
Atoszt6skor az iagy iratai bemutat6sra kertilnek a kioszt6sra jogosult vezetonek, 6
aziralon az |IosztSs ok6nak megjelol6se mellett m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki, 6s
d6tummal, al6ir6ssal ellAtva bemutatja aztrodlnak azigyet az ltoszths
lajstromban tort6no ltvezelese 6rdek6ben. A Beisz. 87, $ (1) bekezd6se
6rtelm6ben a kijelol6s m6dosit6sa eset6n az toda az igyirat bemutat6sdval 6rtesiti
mind a kor6bban, mind az trjonnan kijelolt bir6t. Az lIoszths az 6ltal6nos
iigykioszt6si m6dszerek szerint tort6nik.

3.8. A helyettesitds rendje
A helyettesit6s rendj 6t az ijgy ero szt6si rend mell 6kl etei taftalmazzilk.

3.9. A jelen i.igyeloszt6si rend az 7,,2., Cs 3.

Gyula, 2021, november 12.

d s 4. szhmi mell6kletek et tartalmazza.

iAdr
tiirv6nysz6k elniike



1. me1l6klet az igyeloszt6si rendhez

A beosztott bir6k 6ltai intdzeltrigyek

november 15-161

Intdzett rigycsoport

I
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dr. Fut6Iidik6,
dr, Varga Gabriella,
Bal6zsn6 dr.

lMoln6r Borb6la, l

idr. Miskolczi- 
1

ur, lYugy Lmese

dr, Varga Gabriella,
dr. Mucsi Hajnalka,
dr. Fut6Ildik6,
dr. Miskolczi-
Steurer Annam6ria,
dr. Voros M6nika
Melinda,
dr. Nag;, Emese
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;i,,:::,r^?;,ir:*,uru-*,,yi p..",
Borb6la bir6 tigycsoportja

lNemperes rigyek:

| - apas6g v6lelm6nek megdcint6se

i - t6vo1tafi6si elj6r6sok
v6laszt6si n6vjegyzdkkel
kapcsolatos e1j6r6s l

egyezsegi kis6rletre id6z6s

1

bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes 
i

iigyek
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biro itigycsoportja
Nemperes rigyek:

apas6g v6lelm6nek megdont6se i Steurer Annam6ria
v6laszt6si n6vjegyzekkel dr, Mucsi Hajnalka,
kapcsolatos eljdr6s dr. Fut6 Ildik6,
tdvoltarl6si elj 6r6sok
egyezsdgi kis6rletre id6zds
bir6i hat6skcirbe tartoz6 nemDeres
iigyek

dr. Vciros M6nika
Melinda,
dr. Nagt Emese

9. dr, Futo Ildik6 bir6,
kijelol6s:
fiatalkoruak elleni
biintet6elj6r6sban
it6lkezo bir6

A brintet6 rigyszak valamennyi
r.igycsoporlja, de a kozlekeddsi
br.incselekrn6nyek kozril csak a
j6rrnivezetls ittas 6llapotban 6s a
j6rrnivezel€s b6dult dllapotban v6ts6ge
miatt indult rigyek

dr, Mucsi Hajnalka,
dr. Varga Gabriella,
Bal6zsnd dr.
Moln6r Borb6la,
dr. Miskolczi-
Steurer Annam6ria,
dr. Nagy Emese,
dr. Voros M6nika
Melinda

1f idr, Miskolczi-Steurer A civilisztikai rigyszakok valameruyi peres
lAnnam6ria bir6 iigycsoporda

Bal6zsne dr.
Moln6r Borb6la,



Tan6csszSm Intlzett rigycsoport

- apas6g v6lelm6nek megdont6se
- v6laszt6si n6vjegyz6kkel kapcsolatos
elj6r6s
1 dv o ltar tds i elj dr ds ok
-egyezs6gi kis6rletre iddzds
-bir6i hat6skorbe tartoz6 nem peres rigyek

dr. Varga Gabriella,
dr Mucsi Hajnalka,
dr Fut6 Ildik6,
dr. Vorris M6nika
Melinda,
dr. Nagy Emese



2. mell6klet azigyeloszt6si rendhez
A beosztott titk6rok 6s biros6gi iigyint6zo dltal tntlzett iigyek

A melleklet hat6l 202r.

N6v

dr. Voros

titk6r

T6thn6 Gonda
Julianna
bir6s6gi
ijgyittt6zt5

november 15-to1

A szabdlysdrtisi ilgyek
ilgycsoporlja

Polg6ri nemperes iigyek:
v6grehajt6si iigyek (Vht. 260.9 6s
261, g-ban, 264.9 (3)
bekezd6s6b en meghat6rozott
iigyek)
holtnak nyilv6nit6si eljfr6s
elozetes bizonyitds
el6zetes j o gnyil atko zatok
nyilvdntart6sba v6tele
lak6s kiiirit6se
let6ttel kapcsolatos ugyint6z6s

dr. Voros M6nika
Melinda,
dr. Nagy Emese
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3. mell6klet az tigyeloszt6si rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal tnllzett rigyek

A mell6klet dobeli haltlva:2021 november 15-t6l

lan6cssz6n Ndv
Kirendel6s a

J6r6sbir6sSshc
Intdzett

iigycsoport
Helyettesit6s,

sorrendben
Honnan Id6tartam

I dr. Bir6 Mariann

fiatalkoruak
elleni
biintet6elj6r6sra
kijelolt bir6

Gyulai
J5r6sbir6s6g

2021.06.0\-
2022.05.31,

Brinteto iigyszak peres
rigycsoportja:

kozleked6si
brincselekm6nyek,
kiv6ve: j6rmrivezet6s
ittas 6llapotban 6s
jSrmivezetls b6dult
6llapotban vdtsdge
miatt indult rigyek

Nemperes iigyek:
brintet6v69zds
meghozatal|ra
ir6nyul6 elj6r6sra
tartoz6 kozleked6si
t6rgyu rigy
a b{rd dltal intdzett
alaPilg,thoz tartoz6
egyszeriisftett

felillvizsgdlat ds

kiildnleges eljdrds

dr. Mucsi
Hajnalka,
dr. Fut6
ndik6,
Ba16zsn6 dr.
Moln6r
Borb6la,
dr. Varga
Gabriella,
dr.
Miskolczi-
Steurer
Annam6ria,
dr, V6ros
M6nika
Melinda,
dr. Nag,t
Emese



4. melldklet az ilgyelosztdsi rendhez
A kirendelt titkdrok ds blr1sdgi ilgyintdzdk altal intdzett iigyek

A melldklet idribeli 202L november IS-tril
Tandcsszdm Ndv Kirende I d s q Jdr ds b fr 6 s dsho z Intdzett

ilgycsoport
Helyettesitds,
sorrendbenHonnan Id6tartam

2 dr. Nagy
Emese,

birdsdgi
titkdr

Bdkdscsabai
Jdrdsb[r6sdg

202L 10,01-
2022.09.30,

A civilisztikai ilgyszakok
nemperes iigycsoporf ai,
vdgrehajtasi ilgyek,
kivdve a bfrqk ds q

bir1sdgi ilgyintdzci dltal
intdzett ilgeket

A szabdlysdrtdsi ilgyszak
valamennyi
ilgycsoportja

dr. Varga
Gabriella,
Baldzsnd dr.
Molndr
Borbdla,
dr. Miskolczi-
Steurer
Annqmdria,
dr. Varas
Mdnika
Melinda,
dr. Fut6
Itdik6,
dr. Mucsi
Hainalka




