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A Battonyai Jfrfsbir6srfg Ugyeloszt6si rendje
hatflyos: M 2022.janu6r 1-t6l

1. Alapadatok

I.L Az iigyeloszt6si rendet a tdrvdnysz6k elnoke hatilrozzameg. Azi.igyeloszt6si rendt6l az
elj6r6si tcirv6nyekben szabillyozott esetekben, tov6bb6 rgazgatisr riton a bir6s6g
mrikod6s6t 6rint<1 fontos okb6l lehet elt6rni.

I.2. Ajrirdsbir6srig i.igyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szervezetdrol es igazgatds1rbl sz6l6 201I.
dvi CLXI' torv6ny (Bszi.) 9.6s 10. g-aalapjrln-figyelemmel a 612Ci.5. (XI.30.) OBH
utasit6s (Ig. szab.) 115. $ (1) bekezd6s6ben meghat6rozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a
ko116 giumok v6lem6ny6nek i smeretdben a kcivetkezok s zerint hatdr ozom me s..

2. A bfr6srlgon miikiid6 iigyszakok

2.1. Biintet<i
A j6r6sbir6sdgbitdi (tan6csai) 6s igazs6giigyi alkalmazottai a btintetrlelj6riisr6l sz6I6 2017.
6vi XC. tdrv6nyben (Be.) 6s az egyeb jogszabalyokban meghatirozott, a jrirrisbfr6s6g
hatSsk<jr6be 6s illet6kess6g6be tartoz6, a kcivetkez6 iigycsoportokba sorolt bi.intet6tigyekben
j6rnak el.

2. l .l . Bi.intet6 ii gy szak iigyc s oportj ai fels oro l6s a
o elsofokribi.intet6iigy
o fiatalkonibiintet6i.igye
o biintet6 nemperes iigy
o bir6s6gi mentesit6s ir6nti iigy
. egy6b (vegyes) tigy

2.2. Szabllysdrt6s
A j6r6sbir6srig bir6i 6s igazsitgiigyi alkalmazottai a szab6lys6rt6sekr6l, a szab6lys6rtdsi
elj6r6sr6l es a szabillysdrt6si nyilvilntart6si rendszenol sz6l6 2012. 6vi IL torvdnyben
(Szabstv.) 6s az egy6b jogszabiiyokban meghattrozott, a j6r6sbir6s6g hat6skrirdbe 6s
illet6kess6gebetartozo, a kcjvetkezo iigycsoportokba sorolt szab6lysdrt6si tigyekben j6mak
el.

2.2.I . Szab6lys6rt6si tigyszak rigycsoportj ai felsoroliisa
o szabdiYs6rtdsi hat6s6g hatftrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
. szabiiys6rtdsi elzfirdssal is srijthat6 szabilrysert6s miatti iigy
o szab6lys6rt6si tigyben emelt tigy6szi 6v6s
. szab6lys6rt6si penijit6si tigy
. szabillys6rtdsi egy6b (vegyes) rigy



2.3. Civihsztika
A j6r6sbir6t?g. b-tlt (tan6csai) 6s igazs6gtigyi alkalm azottai a polgari pelendtart6sr6l
sz6l61952' 6vi III. torv6nyben (Pp), valamint a2016.6vi CXXX."trirvenyuen (rij pp.)6s az egy6b jogszabillyokban meghatdrozott, a j6r6sbir6s6g hat6skcirdbe 6silletdkessdg 6be tartoz6' a kcivetkez6 iiglcsoportokba sorolt polgriri iigyekben j6rnak el.

2.3 . | . Civilisztikai i.igyszakok felsorol6s a
2.3.2. Polg6ri

2.3 .2.1 . Polg6ri i.igyszak tigycsoportj ai felsorol6sa
o els6fokri polg6ri peres tigy
o polgiiri nemperes i.igy
. v6grehajt6si tigy

2.3.3. Gazdas6gi
2.3 .3 . L G azdas dgi tigy szak iigyc s oportj ai felsorol 6s ao els6foki gazdasilgi peres rigy

o els6foku gazdasdgi nemperes tigy

3. tigyszakok szerinti iigykiosztds

A j6r6sbir6s6g elndke akiosztd
munkateher jelent6s elt6r6s6t
tovdbbd az iigyeloszt6si rend
szi.iks6g esetdn kezdem6ny ezi azi.igyelosztfsi r

,A'z 
iigyteher megoszl6s6t 6rdemben befoly6sol6, el6re nem l6that6 kcirtilm6ny bekcjvetkez6s6t

kovet6 30 napon bel..d,l azi.igyeloszt6si rendet feliil kell vizsg6lni.

Az igyel 6 lletdkess6gitertilet6he 
sfeltilvizsg s javaslatdta

ad6ktalanulmegkiildi 6 javaslat megkiild6s et megel6z6en az6rintettbir6kkal lehet6s6g szerint egyeztetni kell, 6s aaiiauvdlem6nydt a m6dosit6 javaslattal egytittmeg kell kiildeni.

3.r ' Az iigykiosztrisra jogosultak - bele6rtve a helyettesft6st is
Az iigyek kiosz,t6s6t a.jfuilsbiros6g elncike vdgzi. Helyettesit6s6re a bir6k atan6cssz6m
ncivekv6 sonendj 6ben j o gosultak.

Pp,, * rij pp. vagy a Szabstv. alapjiln
elentett 6s m6g el nem bir6lt elfogults6gi
6gakor a helyettesit6s szab6lyait kell

3.2.Azilltalinosanalkalmazotttigykioszt6sim6dszermeghathrozdsa
Az tigykioszt6s alapja minden rigycsoportb an az 6ikez6si sorrend. Az
kioszt6sa rigycsoportonkdnt, a soron kovetkez6 tigyszrim 6s a tan6csok
sorendje szerint tort6nik.

i.igyek tan6csra
szdmozilsSnak
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3.3. A kioszt6st vegzo vezeto a szigniiSs el6tt meghatdrozza a kiosztand6 iigy neh6zs6gi
fok6t (srilyszdmht).

Tobb Ugyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazils6val kiosztand6 tigyek kioszt6s6nak
szabdlyai
Biintet6 peres tigyszakbana k6t btintet6 tan6cs kdzott az erkezes sonendj6ben egym6st
kcivet6en villtva t<irt6nik akkdnt, hogy az 6rkezes sorrendj6ben a 9. tan6csra kertil
kioszt6sra minden els6, a 3. tan6csra minden m6sodik peres iigy.
Btintet6 nem peres iigyszakban az igyek a k6t biintet6 tan6cs kozdtt az erkezes
sonendj 6ben egym6st kovet6 v6ltdsban tort6nik.

Polg6ri peres tigyszakban az iigyeket a hiirom polgriri iigyszakos bfr6 folyamatos,
egym6st kovet6 viilt6sban kapja, amelyen beliil az drkez6s sorrendjdben a 4. tandcsra
kertil kioszt6sra minden els6, a 7 . tandcsra keriil kioszt6sra minden m6sodik. a 1 1.
taniicsra minden harmadik peres tigy.

Polg6ri nem peres tigyszakban az iJrgy ekelosztdsa:

A polgdri bir6k kcizott egym6st kovet6 v6lt6sban tort6nik, , amelyen belil az
6rkez6s sonendj6ben a 4. tan6csra kertil kioszt6sra minden els6, a 7. tandcsra
keriil kioszt6sra minden mdsodik, a IL tan6csra minden harmadik t6voltart6si
iigv.

Az azonos iigycsoporlot intdzo titk6rok kozott az tigyek eloszt6sa az
tigycsoportokon beliil egyenl6 aftnyban, egym6st koveto sorrendben tort6nik,

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott tigykiosztdsi m6dszert6l tortdn6 elt6r6s esetei meghatirozfusa,
amelyek ktiloncisen
3 .4.L Elt6r6s az ijgy tSrgy ithoz k6pest

3.4.I.1. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3.4.L2. Nemzetkdzi elemet tartalmaz

3 .4.2. Perj o gi hely zethez k6pest
3.4.2.1. Soron kivtili iigy
3 .4.2.2. Egyesitds, egyiittes elbir6lis v6gett
3 .4.2.3 . Biro kizftrilsa miatt
3.4.2'4. Azngy el6zm6nyi elj6r6s6val fenn6ll6 szoros osszeftigg6s miatt

3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3 . 4 .3 . L lJ gyhfitr alek feldol goz6s a miatt
3 .4.3 .2. Ugy munkaigdnyess6 ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az i.igyek 6rkez6s6bol ad6d6 egyenlotlensdg kikiiszcibcjldse 6rdekdben

3.4.4. Egy6b kririilm6nyekhez k6pest
3 .4.4.L it6lkez6si sziinet tartama alatt v agy miatt
3.4.4.2. Bir6 trivoll6te miatt - figyelemmel azrfigyjelleg6re
3 .4 .4.3 . Bir6 szolg6lati viszony6nak megsztin6se miatt
3.4.4.4. Bfr6 tart6s (30 napot meghalad6) trivoll6te miatt
3.4.4.5. Tcibb szempont egyiittes fenn6llisa

3.5. A vezet6k itltal intlzett iigyek kioszt6srinak m6dszere
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A bir6s6gi vezetl r6szdre az igyek kioszt6srit a t[rgyalitsi k6telezetts6gmdrt6ke 6s az igazgat6si feladatok munkaterhe. 6 iigykioszt fts az 6ltal6nosm6dszerek alapjlntcirtdnik a23.2_3.4.pontban int.

3.6. Aztigykiosztris menete
3.6'1. A kiosztand6 iigy bemutat6sa az iigykios zt[sra jogosultnak

A bir6s6gok egy szabslyzat6r6l-sz6l6 r7120t4. (xIL23,) oBHutasitds (Beisz') ehdben a kezdiiratot ds a kezd6iratk6nt
kezelend6 iratot setleges elozmenyi i.igyiratokkal felszerelve alajstromba tortdn6 bejegyzds napj6n, de legkds6bl az 6rkez6st kcjvetrimunkanapon az irodavezet6 bemutatja M iigyeloszt6sra jogosult bir6s6gi
vezetonek.

3.6.2. Az fuat utja, akcjzremrikdd6k feladatai
Az ngy kiosztiis6ra jogosult az elj
munkanapon a jelen tigyeloszt6si
kijelcil6s ut6n az iratot nyomban vi
bir6 kijeloldse utiin a lajstromba
iratot a bfr6nak a kijeliilds n
bemutatja.

3.7. Az iltosZ':ds rendje
Az tigyek |tosztdsdra csak kivdtelesen, a jogszabillyban el6irt felt6telek fenniill6sa eset6nkeriilhet sot qzzal, hogy ilyen esetben- i uev iiszignrilds u u, ueiJoszt6si rendben
me ghatdr o zott 6ltal 6no s s zab 6ly ok s zerint t6rt6n-ik.
3,7 .LAz ifiosztds esetei

A bir6s6g elncike, illetve az [gykios ztdsrajogosult
intdzesevel m6sik tan6csot (bir6t) ielol ki uii)6r6ru,
megszrin6se, a tart6s t6voll6te, az flgy jellegdre i
egyenletes munkateher biztositdsa,- az tigyhatrdek feldolgoziisa, a biro6thelyez6se, kirendel6se ds kiz6r6sa esetdn.

3.7 .2. Eljilrds azigy 6tosztiisakor

ioszt6sra jogosult vezetrlnek, 6
6sik tandcsot (bfr6t) jeldl ki, 6s

6b en. A 
".t 

rr. l''r:tt6 T #::#;'"
6rtelm6ben a kijeltil6s m6dosit6sa esetdn aziroda urtigyiiata.*.rtutara,nal 6rtesiti
mind a koriibban, mind azrijonnan kijeldlt bfuot. Az htosztirs az illtaldnos
iigykioszt6si m6dszerek szerint tdrt6;ik.

3.8. A helyettesit6s rendje
A helyettesit6s rendj 6t az :i,gy eloszt6si rend mell6kletei tartalmazzilk.

3.9. A jelen tigyeloszt6si rend az r.,2,,3. 6s 4. szilmimell6kletek ettartalmazza.

Gyula, 2021. december 30.



1. melldklet az iigyeloszt6si rendhez

A becrsztott bir6k Sltal intezetti.igyek

A m e ll 6kl et id6b e li hat|lv a' ?0}L.++ovemb er45{el 2022 uar t6la

Tan6cssz6m N6v Intdzett ilgycsoport Helyettesit6s,
sorrendben

J dr. Mucsi Hajnalka
bir6,
kijelol6s:
fiatalkoniak elleni
biintet6eljdr6sban
itelkezobiro

A biintet6 iigyszak valamennyi
iigycs,oportj a, de a kozleked6si
brincselekm6nyek koziil csak a
jhrmusrezetes ittas Sllapotban 6s a
jfirrniv ezetes b6dult 6llapotban v6ts6ge
miatt indult iigyek

C iv il i s zt i kai il gt s z ak n emp er e s i.i gt c s op or t :
v dl as ztds i nduj e g,,z d kkel
kapcsolatos efdrds

dr. Fut6Ildik6,
dr, Varga Gabriella,
Bal6zsn6 dr.
Moln6r Borb6la,
dr, Miskolczi-
Steurer Annamfiria,
dr-.--rftxitr-M6*ika
MeliRda,
dr. Nagy Emese,
Zalaind dr.
Komlddi Snetldna

4 Balilzsnd dr. Moln6r
Borb6la bir6

A civilisztikai iigyszakok valamennyi peres
iigycsopoftja
Nemperes iigyek:

apas69 vdlelmdnek me gdont6se

t6voltarl6si elj 6r5sok
vSlasztdsi n6vjegyz6kkel
kapcsolatos eljilrhs
egyezsdgi kis6rletre id6zds
bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
iigyek

dr. Varga Gabriella,
dr. Mucsi Hajnalka,
dr. Fut6Ildik6,
dr. Miskolczi-
Steurer Annam6ria,
dr'--Vores--M6"ika
I4elindat
dr. Nagy Emese,
Zalaind dr.
Koml1di Smetldna

7. dr. Varga Gabriella
bir6

A civilisztikai iigyszakok valamennyi peres
iigycsoportja
Nemperes i.igyek:

apas69 v6lelm6nek megdontdse
vSlasztdsi ndvjegyz6kkel
kapcsolatos elj6r6s
t6voltart6si elj 6r6sok
egyezsdgi kis6rletre iddz6s
bir6i hatdskdrbe tartoz6 nemperes
iigyek

Bal6zsn6 dr.
Moln6r Borb6la,
dr. Miskolczi-
Steurer Annam5ria,
dr. Mucsi Hajnalka,
dr. Fut6Ildik6,
dft--\l6rd6-M6ftika
+ae+indq
dr. Nagy Emese,
Zalaind dr.
Komljdi Snetldna

9 dr. Fut6Ildik6 bir6,
kijelcil6s:
fiatalkoruak elleni
biintetoelj6r6sban
itelkezo biro

A biinteto iigyszak valamennyi
i.igycsoportja, de a kozlekeddsi
brincselekm6nyek koziil csak a
jfiruniivezetls ittas 6llapotban 6s a
jhrmivezetes b6dult 6llapotban v6tsdge
miatt indult iigyek

dr. Mucsi Hajnalka,
dr. Varga Gabriella,
BalSzsn6 dr.
Moln6r Borb6la,
dr. Miskolczi-
Steurer Annamdria,
dr. Nagy Emese,
dr.--Vtinis--M6"ika
*+e+in+q
Zalaind dr.



Intdzett iigycsoport Helyettesitds,
sorrendben

dr. Miskolczi-steurer
Annam6ria bfr6

A civilisztikai iigyszakok valamennyi peres
iigycsoportja
Nemperes iigyek:
- apasilg vdlelm6nek megdontdse
- u 6laszt6si ndvjegyz6kkel kapcsolatos
eljhrhs
-tdv oltartds i elj drds ok
-egyezs6gi kfs6rletre id6z6s
-bir6i hatdskdrbe tartoz6 nem peres iigyek

Bal6zsn6 dr.
Molndr Borb6la,
dr. Varga Gabriella,
dr Mucsi Hajnalka,
dr Fut6 Ildik6,
er-,fftxOs-l+enika
l+e+in+q
dr. Nagy Emese,
Zalaind dr.
Koml1di Smetldna



2. mell6l<1et azigyelosrt6si rendhez
A beosztott titk6rok 6s bir6s6gi :d;gyintezo 6ltal intdzett tigyek

A mell6klet id6beli hat6lya: Zgz+,ffiv<:mber+lFot 2022, ianuiir l-t6l
Tan6cssz6m N6v Intezett iigycsoport Helyettesit6s,

sorrendben

+ dr.+tirtts
M6nika
Melinda
ffigi+itk*r

+----e+i
ilrgyes€p

heve--
4ltat+n+<zet+tigyek€t

,+-szal
tigy€sop€rtja

@
Balaz sn+dr-Melnfu
B€rbdla
dr.+Aiske+'ezi-'
S+eurer-qmnamAriq
dr-NaEy+ffi€sq
dr,+ute{ldike
dr.+auesi++ai+a+ka

B. Zalaind dr.

KomI5di
Szvetldna
bfrSsdgi titkdr

A civi.lisztikai ilgyszakok nemperes
iigyc s op,ortj ai, vd gr ehaj tds i,ilgyek
A szabdlysdrtdsi iigyszak valamennyi
ilgycsoportja

dr. Varga
Gabriella,
Baldzsnd dr.
Molndr Borbdla,
dr. Miskolczi-
Steurer
Annamdria,
dr. Nagy Emese,
dr. Futd lldik6,
dr Mucsi Hajnalka

10. T6thnd Gonda
Julianna
bir6s69i
ngyintdz6

Polg6ri nemperes iigyek:
r'6grehajt6si iigyek (Vht. 260.9 6s

2161. g-ban,264.5 Q)
bekezd6s6ben meghat6rozott
iigyek)
holtnak nyilv5nit6si elj 6r6s

e,l6zetes bizonyit6s
el6zete s j o gny il atko zatok
nyilv6ntartrisba v6tele
lak6s kitirft6se
let6ttel kapcsolatos tigyint6z6s

+ffeires-M6nika
lv+e+inda
dr. Nagy Emese,
Zalaind dr. KomISdi
Szvetldna
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3. melldklet az igyelosztiisi rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal intlzetti.igyek

A melldklet id6beli hat6lya: @ 2022. 1-t6l

fan6csszSn N6v
Kirendel6s a

JLr6sbir6s6s.hoz lntdzett
tigycsoport

Helyettesft6s,
sorrendbenHonnan Idotartam

I dr. Bir6 Mariann

fiatalkorriak
elleni
btintet6elj6rdsra
kijelcilt bir6

Gyulai
J6r5sbir6s69

202L06.01-
2022.05.31.

Biinteto tigyszak peres
iigycsoportja:

kcizlekeddsi
btincselekmdnyek,
kiv6ve: jhrmijvezetds
ittas 5llapotban 6s
jfirmiivezetes b6dult
6llapotban vdtsdge
miatt indult iigyek

Nemperes iigyek:
biintet6v69z6s
meghozatalfira
ir6nyul6 elj6r6sra
tartozo kcizleked6si
tSrgyu iigy
abiro 6ltal intdzett
alapiigyhoz tartoz6
egyszeriisitett
feliilvizsg6lat 6s
ktilcinleges elj6rds 

]

Steurer
Annam6ria,
dh+dftts
M6*ika
$4elinde
dr. Nagy
Emese,

Zalaind dr.
Koml6di
Smetldna
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4. mell6klet az igyeloszt6si rendhez
A kirendelt titkr{rok 6s bir6s6gil gyintlzok 6rtar intlzettiigyek

Amelldklet imelldklet id6beli ha ' 284=+,eve+the+SS + i.J'l o't'> ianu6r 1-tol
Tanficsszhm Ndv Krrendetes a J6r6sbir6s 6s.hoz Intdzett

iisvcsonorf
Helyettesitds,
sorrendben

Honnan IdrStartam
2 dr. Nagy

Emese,
bfr6s6gi
titk6r

B6k6scsabai
J5r6sbfr6s6e

2021.10.01-
2022.09.30.

A civilisztikai iigyszakok
nemperes iigycsoportjai,
vdgrehajt6si tigyek,
kivdve a bfu6k 6s a
bfr6s6gi id:gyintdzl 6ltal
intlzett iigyeket

A szabSlysdrt6si tigyszak
valamennyi iigycsoportja

dr. Varga
Gabriella,
BalSzsn6 dr.
Moln6r
Borbdla,
dr. Miskolczi-
Steurer
Annam6ria,
dr.+tXtX
Menika
l4elinda,
dr. Fut6
ildik6,
dr. Mucsi
Hajnalka,
Zalaind dr.
Koml6di
Snetldna




