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1. Alapadatok

l.L Az i.igyeloszt5si rendet a tcirvdnysz6k eln<jke hathrozzameg. Az iigyelosztfsi rendtol az

elj6r6si torv6nyekben szabillyozott esetekben, tovdbbh rgazgatdsi riton a bir6s6g
mrikcidds6t 6rint6 fontos okb6l lehet elt6rni.

L2. Aj6r6sbir6s6g [gyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szervezetdrol es igazgathsfir6I sz6l6 2011.
6vi CLXI. torv6ny (Bszi,) 9. 6s 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH
utasit6s (Ig. szab.) 115. $ (1) bekezd6s6ben meghatftrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs es a

kolldgiumok velem6nydnek ismeret6ben a kovetkez6k szerint hatdrozom meg.

2. A bir6srigon miikiid6 iigyszakok

2.1. Biintet6
A j 6r6sbir6 sag birhi (tan6csai) 6s igazs6gtigyi alkalm azottar a biintet6elj rirdsr6l sz6l6 2017 .

6vi XC. torvdnyben (Be.) 6s az egyeb jogszabSlyokban meghatdrozott, a j6r6sbir6s6g

hat6skor6be 6s illet6kessdg6be tartoz6, a kcivetkezo tigycsoportokba sorolt biintet6iigyekben
j6mak el.

2.1 . L B iintet6 tigyszak iigyc s oportj ai felsoro 16s a

o els6fokribtintet6iigy
. fiatalkonibiintetoi.igye
o biintet6 nemperes tigy
o bir6srigi mentesit6s ir6nti iigy
. egy6b (vegyes) iigy

2.2. Szabalys6rtds
A j6r6sbir6s6g birai es igazsdgiigyi alkalmazottai a szab|Iysdrt6sekr6l, a szabdlysdrl6si
elj6rfsr6l 6s a szabitlys6rt6si nyilv6ntart6si rendszenol s2616 2012. 6vi IL torvdnyben
(Szabstv.) 6s az egy6b jogszab6lyokban meghatfurozott, a j6rdsbir6s6g hat6skordbe 6s

illet6kess6g6betartozS, a kdvetkezo tigycsoportokba sorolt szabillysert6si iigyekben j6rnak

el.

2.2.I . Szab6lys6rt6 si iigyszak iigycsoportj ai felsorol6sa
. szabftlys6rt6si hat6s6g hatdrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o szabftlys6rt6si elz6r6ssal is srijthat6 szabflysert6s miatti tigy
. szab6lys6rt6si iigyben emelt iigydszi 6v6s
. szabftlys6rt6si perujit6si iigy
. szabilysert6si egy6b (vegyes) iigy



2.3. Civilisztika
A i6t6sbir6s6g bir6i (tan6csai) 6s igazs6gtigyi alkalmazottai a Polg6ri perrendtart6sr6l
sz6l6 1952. 6vi III. tcirv6nyben (Pp.), valamint a2016. dvi CXXX. torvdnyben (rij pp.)
6s az egy6b jogszabillyokban meghatilrozott, a jhrasbiroshg hatdskordbe 6s
illet6kess6gebe tartozo, a kcivetkez6 tigycsoportokba ,orolt polg6ri igyekben jdrnak el.

2.3.1. Civilisztikai tigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polgriri

2.3 .2.I. Polgdri tigyszak tigycsoportj ai felsorol6sa
o els6fokri polg6ri peres iigy
o polg6ri nemperes iigy
. v6grehajt6si iigy

2.3.3. Gazdasilgi
2.3 .3 . l . G azdasilgi tigyszak tigy csoportj ai fel s orolis a

o els6fokri gazdashgiperes tigy
o elsofoku gazdasilgi nemperes tigy

3. tigyszakok szerinti iigykiosztris

A jdr6sbir6s6g elnoke a kioszt6snak abirdk, a bir6sdgi titk6rok, abiros1gi igyintez6 kcjzotti
munkateher jelent6s eltdr6sdt eredm6nyezo hat6sdt (munkateher kieg-yeniitds6nek elve),
tovftbbd az iigyelosztlsi rend m6dosit6s6nak felt6teieit negyed6vente feliilvizsg6lja, e,
sztiks d g e s etdn kezdem6ny ezi az i.igy elo sztdsi rend m6 do sit6srit.

Az tigyteher megoszl6s6t 6rdemben befoly6sol6, el6re nem l6that6 krirtilmdny bekovetkez6s6t
koveto 30 napon beliJ,l az i.igyeloszt6si rendet feliil kell vizsgdlni.

Az tigyeloszthsi rend feli.ilvizsgSlatdnak szi.iksdgess6ge eset6n a torv6nysz6k illet6kess6gi
teriilet6hez tattozoj6r6sbfr6s6gi elnok azigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslat1{a
feliilvizsgdlatra okot ad6 koriilmdnyr6l va16 tudomdssz erz1st kcivet6en halad6ktalanul
megkiildi a torv6nysz6k elnokdnek. A m6dosit6 javaslat megktild6s et megelozoen az 6rintett
birrikkal lehet6sdg szerint egyeztetni kell, ds abirSkv6lemdnydt a m6dosii6 javaslattal egytitt
meg kell ktildeni.

3.1. Az i.igykiosztSsra jogosultak - bele6rtve a helyettesit6st is
Az i.igyek kioszt6s6t a jhrdsbirosSg elncike vegzi. Helyettesit6sdre a birfk a tanilcsszim
novekv6 sorrendj dben j ogosultak.

Kizilrr a kioszt6sb6l, aki az igyben a Be., a pp,, az ij pp. vagy a Szabstv, alapl1n
bir6kdnt nem j6rhat el, kiv6ve azngyfel Sltal bejelentett 6s mdg el nem birdlt elfogultsrigi
kifog6s eset6t. A kioszt6sra jogosult kizfurtshgakor a helyettesitds szabdlyiit t<ett
alkalmazni.

3 .2 . Az 6ltal rino s an alkarmazott i.igyki o szt6s i m 6 d s zer me ghatilr o z6sa
Az iigykiosztfn alapja rninden tigycsoportban az 6rkezdsi sorrend. Az iigyek tanacsra
kioszt5sa tigycsoportonkdnt, a soron kdvetkez6 tigysz6m ds a tan6csok sz6mo zdsLnak
sorrendj e szerint tort6nik,
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3.3. Tobb tigyeloszt6si m6dszer egytittes alkalmazds6val kiosztand6 iigyek kiosztris6nak
szabhlyai.

A kioszt6st vegzo vezelo a szign6l6s elott meghatirozza a kiosztand6 Ugy nehdzsdgi

fok6t (sirlyszdmht).

Biinteto peres iigyszakban a k6t btintet6 tan6cs krizott az 6rkez6s sorrendj6ben egym6st
kovet6en vttltva tcirt6nik akk6nt, hogy az 6rkez6s sorrendjdben a 9. tan6csra kertil
kioszt6sra minden els6, a 3. tan6csra minden m6sodik peres i.igy.

Biinteto nem peres iigyszakban az igyek a k6t btinteto tandcs kozott az lrkezds
sorrendj 6ben egymSst kovet6 v6lt6sban tdrt6nik.

Polg6ri peres tigyszakban az igyeket a h6rom polg5ri i.igyszakos bfr6 folyamatos,
egym6st kcivet6 v6lt6sban kapja, amelyen beli.il az lrkezds sorrendjdben a 4. tanilcsra
keriil kiosztfsra minden els6, a 7. tandcsra kertil kioszt6sra minden m6sodik, a 11,

tan6csra minden harmadik peres i.igy.

Polg6ri nem peres i.igyszakban azigyek eloszt6sa:

A polgriri bir6k kcizott egym6st koveto vrilt6sban t<jrt6nik, , amelyen beltl az

6rkez6s sonendj6ben a 4. tandcsra keriil kioszt6sra minden els6, a 7. tandcsra
keriil kiosztfsra minden m6sodik. a 1 1. tanScsra minden harmadik tdvoltart6si
iigy.

Az azonos tigycsoportot intezo titk6rok k<jzott az tigyek eloszt5sa az

i.igycsoportokon beliil egyenl6 arfunyban, egym6st kovet6 sorrendben tortdnik.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszert6l tort6n6 elt6rds esetei meghatitrozfsa,
amelyek kiilonosen
3.4. 1 . Elt6res az ij;gy tdrgy 6hoz k6pest

3.4.1.1. Specirilis szak6rtelmet ig6nyel
3 .4.1.2. Nemzetkozi elemet tartatmaz

3.4.2. P erjogi helyzethez kdpest
3.4.2.1. Soron kiviili iigy
3 .4.2.2. E gyesit6s, egytittes elbir6l6s v6gett
3 .4.2.3 . Biro kizhrfrsa miatt
3.4.2.4. Azngy elozmdnyi eljfrilsfxal fenn6ll6 szoros osszefiigg6s miatt

3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3 .4.3.L Ugyhritral6k feldolgo zdsa miatt
3 .4 .3 .2. Ugy munkaigdnyessd ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az iigyek 6rkez6s6bol ad6d6 egyenlStlens6g kiki.iszobcil6se 6rdek6ben

3 . 4 . 4 . E gy 6b koriilmeny el<hez k6p est

3.4.4.1. It6lkez6si sztinet tartama alatt vagy miatt
3 .4.4.2. Bir6 trlvoll6te miatt - figyelemm eI az :ogy j elleg6re
3.4.4.3. Bir6 szolg6lati viszonyiinak megsztin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) tdvoll6te miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egyiittes fenn6l16sa

3.5. A vezet6k Sltal rntezett tigyek kioszt6s6nak m6dszere
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A bir6s6gi veze iigyek kioszt6siit befoly6solhatja a tilrgyalhsi kcitelezetts6g
m6rtdke 6s az ig atok munkaterhe. A reszerc tctrt6n6 tigy-kiosztris az 6ltal6nos
m6dszerek alapj 3.2-3.4. pont an megjeloltek szerint.

3.6. Aztigykioszt6s menete
3.6.1. A kiosztand6 iigy bemutat6sa az tigykiosililsra jogosultnak

A bir6s6gok egys6ges iratkezel6si szabflyzatdr6I sz6l6 t712014. (XII.23,) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezdofuatot ds a kezdliratklnt
kezelend6 iratot i.igyiratk6nt az esetleges elozmdnyi i.igyiratokkal felszerelve a
lajstromba tcirt6n6 bejegyz6s napj6n, de legkds6bb az 6rkez6st k<jvet6
munkanapon az itodavezetl bemutatja az iigyeloszt6sra jogosult bir6s6gi
vezet6nek.

3 .6.2. Az ir at utja, a kcizremrikcjd6k feladatai
Az ijgy kioszt6s6ra jogosult az eljfu6 bir6t legk6 s6bb az irat bemutat6s6t kcivet6
munkanapon a jelen i.igyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijeloli. A
kijelol6s utdn az iratot nyomban vissza kell juttatni aziroddnik
bfr6 kijelcil6se ut6n a lajstrombabejegyzi az elj6r6 bfr6i tan6cs
iratot a bir6nak a kijelol6s napj6n, de legk6s6bb a kcivet
bemutatja.

3.7. Az Stos4ds rendje
Az tigyek Stosainhra csak kiv6telesen, a jogszabSlyban eloirt felt6telek fenn6ll6sa eset6n
keriilhet sor azzal, hogy ilyen esetben az :figy liszign5l6s a az igyeLoszt6si rendben
meghatftrozottiltalSnosszab6lyokszerinttcjrt6nik.
3.7 .l. Az iltosztds esetei

illetve a,z i.igykiosrtlsrajogosult m6s bir6s6gi vezet6 az t,gy
an6csot (bir6t) i e16l ki a kiz6r dsa, a bir6 szolgdlati viszony6nak
t6s t6voll6te, az iigy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, az

egyenletes munkateher biztositdsa, az tigyhdtral6k feldolgoz6sa, a biro
6thelyez6se, kirendel6se 6s kiz6r6sa eset6n.

3 .7 .2. Eljfu 6s az ijgy 6toszt6sakor
Atoszt6skot az igy iratai bemutatdsra kertilnek a kioszt6sra jogosult vezetonek, 6
az taton az 6toszt6s ok6nak megjelcil6se mellett m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki, 6s
d6tummal, alSirdssal elliltva bemutatja az irod6nak az tigyet az 6toszt6s
lajstromban tcirt6n6 Stvezet6se 6rdekdben. A Beisz. 87. i' f f l bekezd6se
6rtelmdben a kijelcil6s m6dosit6sa eset6n az iroda az igyhatbemutat6s6val 6rtesiti
mind a kordbban, mind az rijonnan kijelcilt birot. Az Stosztds az iital1nos
i.igykioszt6si m6dszerek szerint t<jrt6nik.

3.8. A helyettesit6s rendje
A helyette s f t6 s rendj 6t az 'igy elo szt6s i rend mel I 6kl et e i rartalmazzilk.

3 ' 9. A jelen tigyeloszt6si rend az | .,2., 3 . 6s 4. szhmimell6kletek et tafialmazza.

Gyula, 2022. december 20.

a tiirv6nysz6k elniike



A elldklet idobeli hat6l

mell6klet az i.igyeloszt6si rendhez

beosztott bir6k 6ltal intdzetl iigyek

cius 1-tol

l.

A

2022.m6r'am r()lus

Tan6cssz6m N6v Int6zett tigycsopotl Helyettesit6s,
sorrendben

J dr. Mucsi Hajnalka
bir6,
kijelol6s:
fiatalkoruak elleni
bi.intetoeljdrSsban
itelkezobiro

A biinteto iigyszak valamennyi
i.igycsoportj a, de a kozlekeddsi
biincselekm6nyek krjziil csak a
jhrmivezetls ittas Sllapotban 6s a
jhrnivezet6s b6dult Sllapotban v6ts6ge

miatt indult iigyek

dr. Fut6Ildik6,
dr. Varga Gabriella,
Balilzsnd dr.
Moln6r Borb6la,
dr. Miskolczi-
Steurer Annam6ria,
er.++agy+ffiese
Zalaind dr.
Koml6di Szvetl6na

4 Bal6zsn6 dr. MolnSr
Borb6la bir6

A civilisztikai i.igyszakok valamennyi peres

iigycsoportja
Nemperes i.igyek:

apas6g v6lelmdnek megdcintdse

t6voltart6si elj 6r6sok
egyezsdgi kis6rletre id6zds

bir6i hat5skorbe tartoz6 nemperes
iigyek

dr. Varga Gabriella,
dr. Mucsi Hajnalka,
dr. Fut6Ildik6,
dr. Miskolczi-
Steurer Annam6ria,
er-N*gy+mesq
Zalaind dr.
Koml6di Szvetl6na

7 dr. Varga Gabriella
bir6

A civilisztikai iigyszakok valamennyi peres

iigycsopoftja
Nemperes tigyek:

apas69 v6lelm6nek megddntdse
t6voltart6si elj 6r6sok

egyezsdgi k(sdrletre iddzds

bir6i hat6sk orbe tartozo nemperes
iigyek

Bal6zsn6 dr.
Moln6r Borb6la,
dr. Miskolczi-
Steurer AnnamSria,
dr. Mucsi Hajnalka,
dr. Fut6Ildik6,
dr=|+a€y+ffi€se
Zalaine dr.
Koml6di Szvetl6na

9 dr. Fut6Ildik6 bir6,
kijeld16s:
fiatalkorirak elleni
btintetoeljSr6sban
it6lkezobir6

A biintet6 iigyszak valamennyi
flgycsoportja, de a kozleked6si
brincselekm6nyek koziil csak a
jfirmivezetes ittas 6llapotban 6s a
jhrmivezetls b6dult Sllapotban v6tsdge
miatt indult iigyek

dr, Mucsi Hajnalka,
dr. Varga Gabriella,
Balilzsne dr.
Moln6r Borb6la,
dr. Miskolczi-
Steurer Annam6ria,
dr-NagyEmesq
Zalaind dr.
Koml6di Szvetl6na

l1 dr. Miskolczi-Steurer
Annam6ria bir6

A civilisztikai iigyszakok valamennyi peres

iigycsoportja
Nemperes tigyek:

apashg v6lelm6nek megdont6se
t6voltart6si elj 5r6sok
egyezsdgi kis6rletre id6zds

bir6i hat6skorbe tartoz6 nem peres
iigyek

BalSzsnd dr.
MolnSr Borb6la,
dr. Varga Gabriella,
dr Mucsi Hajnalka,
dr Fut6 Ildik6,
dr-Neg./€mesg
Zalain! dr.
Koml6di Szvetl6na
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2. mell6klet azigyelosfi6si rendhez
A beosztott titk6rok 6s bir6sdgi igyintezl 6ltar ifiezefr i.igyek

A mell6klet id6beli hat6lya:2022. ianu6r 1-t6l. tan
Tan6cssz6m N6v Intezett iigycsoport Helyettesitds,

sorrendben

8. Zalatne dr.
Koml6di
Szvetl6na
bir6s6gi titk6r

A civilisztikai i.igyszakok nemperes
iigycsoportj ai, vdgrehajt6si tigyek
A szab6lys6rt6si iigys zak valamennyi
iigycsoportja

dr. Varga
Gabriella,
Bal6zsnd dr.
Moln6r Borbdla,
dr. Miskolczi-
Steurer
Annamiiria,
d*}{agyEmese,
dr. Fut6Ildik6,
dr Mucsi Hajnalka

10. T6thnd Gonda
Julianna
bir6s6gi
ijgyintezo

Polg6ri nemperes iigyek:
vdgrehajt6si iigyek (Vht. 260.9
6s261. g-ban,264.9 (3)
bekezd6sdben meghat6rozott
iigyek)
holtnak nyilv6nitrisi elj 6rris
el6zetes bizonyit6s
el6zetes j o gnyilatko zatok
nyilvdntart6sba vdtele
lakris kitiritdse
letdttel kapcsolatos i.igyint6z6s

dr-Nagy-Effi€sg
Zalaine dr. Koml6di
Szvetl6na
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3, mell6klet az igyeloszt6si rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal intezett i.igyek

A mell6klet idobeli 2022. i'6nius l-t6l

lanhcssziln N6v
Kirendel6s a

JSr6sbir6s6shoz
Intdzelt

iigycsoport
Helyettesit6s,

sorrendben
Honnan Id6tartam

I dr. Bir6 Mariann
fiatalkorirak
elleni
biintet6elj6r6sra
kijelolt bir6

Gyulai
J6r5sbir6s69

2022.06.0t.
2023.05.3L

Bi.intet6 iigyszak peres

i.igycsoportja:
kdzleked6si
btincselekm6nyek,
kiv6ve: j6rmrivezet6s

ittas 6llapotban 6s
jhrmivezetes b6dult
6llapotban v6ts6ge
miatt indult i.igyek

Nemperes tigyek:
biintetov69z6s
meghozatalilra
irSnyul6 eljfirilsra
tarloz6 kozleked6si
t6rgyf iigy
a bir6 6ltal intlzett
alapigyhoztartozo
egyszenisitett
feliilvizsg6lat 6s

kiilonleges elj6r6s

dr. Mucsi
Hajnalka,
dr. Fut6
ndik6,
Bal6zsn6 dr.
Molndr
Borb6la,
dr. Varga
Gabriella,
dr.
Miskolczi-
Steurer
Annam6ria,
dr-Negy
Em€se
Zalainl dr.
Koml6di
Szvetl6na



4. melldklet az igyelosztdsi rendhez
A kirendelt titk6rok 6s bir6s6gi igyint6z6k 6ltal intlzetttigyek

A mell6klet idobe 2023. ianuiir l-tol
Tan6csszSm N6v Kirendel6s a J r6sbir6sSshoz Intdzett

iigycsoport
Helyettesft6s,

sorrendbenHonnan Id6tartam
z dr-Nagy

Effi€sg
b+r€st€i
titkdr
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