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A B6k6si Jirisbirr6srig Ugyelosztfsi rendje
hatflyos: ffi 2023.janur{r 1-t6l

1. Alapadatok

I.I. Az iigyelosztrlsi rendet atdrvlnyszdk elnoke hathrozzameg. Az i.igyeloszt6si rendt6l az
elj6r6si tcirvdnyekben szabillyozott esetekben, tovttbbd igazgatilsi riton a bir6s6g
mrikcid6s6t 6rinto fontos okb6l lehet elt6rni.

L2. A jdrdsbir6srig tigyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szervezetdrol 6s igazgat6sfu6I sz6l6 20IL
6vi CLXL tcirv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapjrin - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH
utasit6s (Ig. szab.) 115. $ (1) bekezd6sdben meghatdrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a
koll6giumok v6lem6ny6nek ismeret6ben a kovetkez6k szerint hatiirozom meg.

2. AbirSsfgon miikiidd iigyszakok

2.1. Brintet6
A j6rSsbfr6sdgbirfi (tan6csai) esigazsdgijgyi alkalmazottai abiintet6eljfirhsrolsz6l620IT.
6vi XC. ttirv6nyben (Be.) 6s az egyeb jogszabalyokban meghatdrozott, a j6r6sbir6s6g
hat6skor6be 6s illet6kess6g6be tartoz6, a kovetkez6 iigycsoportokba sorolt bi.intet6tigyekben
j6rnak el.

2.1 . | . B iintet6 iigy szak iigycs op ortj ai felsorol6s a
o elsdfokribiintet6iigy
o fiatalkonibiintetoi.igye
o biinteto nemperes iigy
o bir6s6gi mentesit6s ir6nti iigy
o egy6b (vegyes) iigy

2.2. Szabfiys6rt6s
A j5r6sbiros6g birrii es igazshgtigyi alkalmazottai a szabhlys6rt6sekr6l, a szab6lys6rt6si
elj6rSsr6l 6s a szabilys6rtdsi nyilv6ntart6si rendszerrdl szol6 2012. 6vi II. torvdnyben
(Szabstv.) es az egy6b logszabSlyokban meghatttrozoff, a j6r6sbir6s6g hat6skcir6be 6s

illet6kess6gdbe tafiozo, a kdvetkez6 iigycsoportokba sorolt szabillysert6si iigyekben jSrnak
el.

2.2. L S zab6lys6rt6 si tigy szak i.igycsoportj ai fel soro lils a
c szabdlys6rt6si hat6s6g hatfuozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o szabillysdrt6si elz6r6ssal is sfjthat6 szabfiysert6s miatti iigy
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. szab|lysdrtdsi i.igyben emelt iigy6szi 6v6s

. szabillysdrtdsi perujft6si iigy

. szab|lysdrtdsi egy6b (vegyes) iigy

2.3. Civilisztika
A jdrdsbfr6s6gbirdi (tan6csai) 6s igazs6giigyi alkalmazottai a Polg6ri perrendtart6sr6l
sz6l6 1952. dvi III. tcirv6nyben (Pp.), valamint a2016.6vi CXXX. torvdnyben (rij Pp.)
ds az egydb jogszabillyokban meghalSrozott, a jarlsbir6shg hat6skordbe 6s
illetdkess6g ebe tartozo, a kovetkez6 iigycsoportokba sorolt polg6ri iigyekben j6rnak el.

2.3.L Civilisztikai rigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri

2.3 .2.L Polgrlri i.igyszak tigycsoportj ai felsoroldsa
o els6fokri polgdri peres iigy
o polg6ri nemperes iigy
. v6grehajt6si tigy

2.3.3. Gazdasfryr
2.3 .3 . I . G azdashgi iigy szak iigyc s op ortj ai fel soro I 6s a

o els6fokri gazdasigiperes iigy
. els<ifoki gazdasdgi nemperes i.igy

3. iJgyszakok szerinti iigykiosztrfs

A j6r6sbir6s6g elntike a kioszt6snak abirhk, a bir6s6gi titkdrok, a bir6s6gi igyintezo kcizotti
munkateher jelentos elt6r6sdt eredm6nyezo hathsdt (munkateher kiegyenlitds6nek elve),
tovilbbd az tigyeloszt6si rend m6dositds6nak felt6teleit negyed6vente feli.ilvizsg6lja, 6s
sziiks6g eset6n kezdemdnyezi az tigyelosztiisi rend m6dosit6s6t.

Az rigyteher megoszl6s6t 6rdemben befoly6sol6, el6re nem Lithat6 koriilm6ny bekovetkez6sdt
kovet6 30 napon beliJl az iigyeloszt6si rendet feliil kell vizsgrilni.

Az iigyelosztSsi rend feliilvizsg|latdnak sziiks6gess6ge eset6n a torv6nysz6k illet6kess6gi
teri.ilet6hez tartoz6jfrrisbir6s6gi elndk azigyelosztdsi rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslatdt a
feltilvizsg6latra okot ad6 kori.ilmdnyr6l val6 tudom6sszerz6st kovet6en halad6ktalanul
megki.ildi a tcirv6nysz6k elnokdnek. A m6dosit6 javaslat megktild6s6t megel6z6en az 6rintett
bir6kkal lehetos6g szerint egyeztetni kell, ds abirhk v6lem6nydt a m6dosit6 javaslattal egyiitt
meg kell kiildeni.

3.L Az i.igykioszt6sra jogosultak-beledrtve a helyettesit6st is
Az tigyek kioszt6s6t a j6rdsbir6s6g elniike vegzi. Helyettesit6s6re a birdk a tandcsszim
ncivekv6 sonendj 6ben j ogosultak.

Krzhrt a kioszt6sb6l, aki az tigyben a Be., a Pp., az ij pp. vagy a Szabstv. alapjdn
bfr6k6nt nem j6rhat el, kiv6ve azigyfel6ltal bejelentett 6s m6g el nem bir6lt elfogults6gi
kifog6s eset6t. A kiosztfsra jogosult kiz6rts6gakor a helyettesitds szab6lyait kell
alkalmazni.

3 .2. Az 6ltal6no san alkalmazott iigykioszt6si m6dszer meghat6r ozdsa
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Az tigykioszt6s alapja minden iigycsoporlban az 6rkez6si sorrend. Az iigyek tan6csra
kioszt6sa iigycsoportonk6nt, a soron kovetkezo tigysz6m 6s a tan6csok szhmozilsfinak
sorrendi e szerint tort6nik.

3.3. Tdbb iigyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazhs6val kiosztand6 tigyek kioszt6s6nak
szabSlyar

A kiosztfst vegzo vezetT a szign6l6s el6tt meghatdrozza a kiosztand6 tigy neh6zs6gi
fok6t (sflyszdmdt).

A civilisztikai iigyszak peres 6s nemperes tigycsoportjaiban a pfuatlan sorszdmf
iigyekben a2. sz., a p6:ros sorsz6mf tigyekben a3, sz. tan6cs j6r el.

A biinteto flgyszak nemperes tigycsoportjaiban, a szab6lys6rt6si tigyszak
iigycsoportj arban, a civilisztikai iigyszakok nemperes iigycsoportjaiban pftratlan
sorsz6mri iigyekben a 9. sz., p6ros sorszdmf iigyekben a 10. sz. tan6cs j6r el.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott tigykiosztfsi m6dszert6l t6rt6n6 elt6r6s esetei meghatfnozisa,
amelyek ki.ilonrisen
3.4.1. Eltdr6s azigy tilrgydhoz k6pest

3.4.1'l. Specidlis szak6rtelmet igenyel
3 .4.I .2. Nemzetkdzi elemet hrtalmaz

3 .4.2. Perj o gi hely zethez kdpest
3.4.2.1. Soron kiviili iigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egyiittes elbir6lis v6gett
3 .4.2.3 . Bir6 kizfirdsa miatt
3.4.2.4. Azngy elozmlnyr eljinf.shval fenn6ll6 szoros osszefiigg6s miatt

3 .4 .3 . Egy enl ete s munkateher bizto sitds a v6 gett
3 .4 .3 .L tJ gyhhtral6k feldolgo zdsa miatt
3 .4.3 .2. Ugy munkaig6nyessdge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az iigyek erkezesebol ad6d6 egyenl6tlens6g kikiisz<ibol6se drdekdben

3 .4.4. Bgyd! koriilm6ny el<hez k6pest
3.4.4.1. It6lkez6si sziinet tartama alatt vagy miatt
3.4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel azigy jelleg6re
3.4.4.3. Bir6 szolg6lati viszony6nak megszrin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6vo116te miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egyiittes fenniillfsa

3.5, A vezetok iital tntezett iigyek kioszt6s6nak m6dszere
A bir6s6gi vezeto rlszdre az igyek kiosztdsSt befoly6solhatja a tdrgyalilsi kotelezettsdg
m6rt6ke 6s az tgazgat6si feladatok munkaterhe. A rdszdre torten6 tigykioszt6s az iiltal6nos
m6dszerek alapjart tort6nik az 3 .2-3 .4. pontban me gj el<iltek szerint.

3.6. AztigykiosztSs menete
3.6.I. A kiosztand6 iigy bemutat6sa az i.igykioszt6sra jogosultnak

A bir6s6gok egys6ges iratkezel6si szabitlyzatilrol szoI6 1712014. (XII.23.) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelmdben a kezdoiratot 6s a kezdliratkent
kezelend6 iratot tigyiratk6nt az esetleges elozmdnyi tigyiratokkal felszerelve a
lajstromba tort6n6 bejegyz6s napjdn, de legk6sobb az 6rkez6st koveto
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munkanapon az irodavezet6 bemutatja az iigyeloszt6sra jogosult bir6s6gi
vezet6nek.

3 .6.2. Az irat itja, a kozremrikdd6k feladatai
Az ij:gy kiosilflshrajogosult az eljSro bfr6t legk6s6bb az irat bemutat6s6t kovet6
munkanapon a jelen tigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijeltili. A
kijelcil6s :ut6n az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodSnak. Az fuoda az elj6r6
bfr6 kijelul6se ut6n a lajstromb abejegyzi az eIjdr6 bir6i tanilcs sorsz6m6t , majd az
iratot a bir6nak a kijelol6s napj6n, de 1egk6s6bb a kdvetkezl munkanapon
bemutatja.

3.7 . Az fltosztds rendje
Az i.igyek 6tosrt6sdra csak kiv6telesen, a jogszab|lyban eloirt felt6telek fenn6ll6sa eset6n
keriilhet sor azzal, hogy ilyen esetben az ij;gy kiszign6l6sa az igyelosztdsi rendben
meghathrozottAltalfinosszab6lyokszerinttort6nik.
3.7 .LAz fitoszths esetei

A bfr6s6g elnoke, illetve az tigykioszthsra jogosult m6s bfr6s6gi vezet6 az ii;gy

int6z6s6vel m6sik tan6csot (bir6t) jel6l ki akizfurdsa, abiro szolgdlati viszonyrlnak
megszrin6se, a tart6s t6vo1ldte, az ij;gy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, az
egyenletes munkateher biztosit6sa, azigyhStral6k feldolgozdsa, abiro futhelyezese,
kirendel6se 6s kizdr 6sa eset6n.

3.7 .2 rEIjdrSs az iigy 6toszt6sakor
Atoszt6skor az ijrgy iratai bemutatilsra keriilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, 6
az iraton az fitoszths ok6nak megjelcil6se mellett mdsik tan6csot (birot) jelol ki, 6s
d6tummal, al5ir6ssal ellStva bemutatja aziroddnak azigyet az 6tosrt6s lajstromban
tort6no 6tvezet6se 6rdekdben. A Beisz. 87. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijelol6s
m6dosft6sa esetdn az iroda az ijgyirat bemutat6s6val 6rtesiti mind a kor6bban, mind
az tlonnan kijelolt bft6t. Az iltosztds az 6ltal6nos tigykioszt6si m6dszerek szerint
tort6nik.

3.8. A helyettesit6s rendje
A he ly ette sit6 s rendj 6t az ijgy elo szt6s i rend mel I 6kl etei tartalmazzdk.

3.9. A j elen i.igyeloszt6si rend az L, 2. 6s 3 . mell6kleteket tartalmazza.

Gyula, 2022, december 19.



1 . melldklet az igyeloszt6si rendhez

A beosztott bir6k 6ltal intlzelt tigyek

A melldklet id6beli hat6lva:2022. mfircius 1-tol. marclus
Tan6cssz6m N6v Inllzett iigycsoport Helyettesit6s,

sorrendben
I dr, Vir6g Veronika

bir6,
kijelol6s:
fiatalkoruak elleni
biintetoelj6r6sban
itelkezl biro

A biinteto i.igyszak valamennyi peres
iigycsoportj a, de a kozlekeddsi
biincselekmdnyek koztil csak a jhrmivezetds
ittas 5llapotban v6tsdge 6s a j6rmrivezet6s
b6dult 6llapotban v6ts6ge miatt indult iigyek

Nemperes i.igyek:

fi atalkorriak bi.intet6 nemperes
iigye
e gyszeriisitett feltilvizs g6lat
kiilonleges eljdrSs

a bfr6i hatdskorbe tartozo
nemperes iieyek

Bdk6sin6 dr,

Kecskem6ti
Magdolna,
dr. Boromb6s
Arphd,
dr. Rost6s Edit
Kincs6,
dr, Grin
Gabriella
Nodmi

2 B6k6sin6 dr.
Kecskemdti
Magdolna
bir6

A civilisztikai iigyszakok valamennyi peres
iigycsoportja
Nemperes iigyek:

t6voltart6si elj6r6sok
bir6i hatSskorbe tartoz6 nemperes
i.igyek

dr. Boromb6s
Arpild,
dr, VirSg
Veronika,
dr. Rost6s Edit
Kincs6,
dr, Grin
Gabriella
Nodmi

a
J. dr. Boromb6s

L ,rArpao
bir6

A civilisztikai tigyszakok valamennyi
peres iigycsoportja
Nemperes iigyek:

t6voltartrisi elj 6r6sok
bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
iigyek

B6k6sin6 dr.
Kecskem6ti
Magdolna,
dr. Vir6g
Veronika,
dr. Rost6s
Edit Kincs6,
dr. Grin
Gabriella
No6mi



2. melldklet az igyelosztSsi rendhez
A b e o s ztott titk6rok 6s b ir6 s 5 gi ngy int6z6 6ltal intezelt ii gyek

Amelldklet id6beli hat|lya 2021. aususztus 1-tolme .aa
Tanhcsszhm Ndv Intezett tigycsoport Helyettesit6s,

sorrendben
8. MolnSrnd

Csap6 Judit
bir6s69i
ld'svintezo

el6zetes jognyilatkozat nyilv6ntart6sba
vdtele
elflintnek nyilvSnit6s

dr. Rost6s Edit
Kincs6,
dr. Grin Gabriella
Nodmi

9. dr, Rost6s
Edit Kincso
bir6s69i
titk6r

A biintet6 iigyszak 6s a civilisztikai iigyszakok
nemperes tigycsoportjai, v6grehajt6si iigyek,
kiv6ve abirhk ds a bir6sSgi iigyint6zo 6ltal intezett
i.igyeket
A szab 6lys6rt6si i.i gyszak valamennyi iigyc sop ortj a

dr. Grin Gabriella
Nodmi,
Bdkdsind dr.

Kecskem6ti
Magdolna,
dr. Boromb6s
Arphd,
dr. Vir6g
Veronika

10. dr, Grin
Gabriella
Nodmi
bir6s6gi
titkhr

A biintet6 iigyszak 6s a civilisztikai iigyszakok
nemperes iigycsoportjai, v6grehajt6si iigyek,
kivdve abirhk 6s a bir6s6giigyintdzo 6ltal intdzett
iigyeket
A szab 6lysdrl6s i ti gyszak valamennyi iigycsop ortj a

dr. Rost6s Edit
Kincso,
B6kdsin6 dr.

Kecskem6ti
Magdolna,
dr. Boromb6s
ArpLd,
dr. Vir6g
Veronika



-I

3. mell6klet az igyeloszt6si rendhez
A kirendelt bir6 6ltal int'zett iigyek

ll6klet id6belA m e ll eld et rd 6 b e I r hat|Iy a: Wz=.iiaayira4]d/. 2023 t6l
Tanhcsszhm Ndv Kirendelds a

J6r6sbfr6s6shoz
lntdzett

iigycsoport
Helyettesitds,
sorrendben

Honnan Id6tartam
ll dr. Bir6 Mariann

bir6,
kijelci16s:
fiatalkoruak elleni
biintet<ielj6r6sban
itelkezobir6

Gyulai
J6r6sbir6s69

Bi.intet6 iigyszak peres
iigycsoportja:

kcizleked6si
biincselekm6nyek

Nemperes iigyek:
btintet6vd9z6s
meghozatalfira
ir6nyul6 eljfirhsra
tartoz6 kozleked6si
tdrgy|ngy
az alapigyhdz
tartoz6
egyszeriisitett
feliilvizsg6lat 6s

kiilcinleses eliSr6s

dr. Vir6g
Veronika,
dr. RostSs
Edit Kincs6,
dr. Grin
Gabriella
No6mi,
B6k6sin6 dr.
Kecskemdti
Magdolna,




