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A B6k6si J:irdsbir6srig Ugyelosztrfsi rendje
hatrilyos: @
2022.janu6r 1-t6l
1.

Alapadatok

Ll.

Az iigyelosztdsi rendet a tdrv6nysz6k elncike hathrozzameg. Aziigyeloszt6si rendtol az
elj6rrisi torvdnyekben szabSlyozott esetekben, tovSbb6- igazgo:tisi riton a bfr6srig

mtikrid6s6t 6rint6 fontos okb6l lehet elt6rni.

L2. Aj6rrisbir6sdg i.igyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szervezetdr1l es igazgat6s6r6l szol6 2011
dvi CLXI. torvdny (Bszi.) 9. 6s 10. g-a alapj6n figyelemmet i etzots. (XL 30.)
oBH
utasit6s (Ig. szab.) 115' $ (1) bekezd6s6ben meghatirozott elvekre a Bfr6i
Tan'cs 6s a

-

koll6giumok v6lem6ny6nek ismeretdben a kovetlez6k szerint hatarozom mes.

2. AbirSsigon mtikiid6 iigyszakok
2.1. Bi.inteto
A j 6r6sbir6 sag birhr (tanricsai)

dvi XC. torvdnyben (Be.) 6s
hat6skcir6be 6s illetdkess6s6be
jdrnak el.
2. I

.l . Biintet6 i.igyszak iigycs op orlj ai fels oro lds a
o elsofokribiintet6tigy
o fiatalkonibiintet6i.igye
o bi.intet6 nemperes tigy
. bir6s6gimentesitds irrinti tigy
. egydb (vegyes) iigy

2.2. Szabllysdrlds
A j6r6sbir6s6g birdi es igazsdgrigyi alkalmazonai a szabillys6rtdsekr<il, a szab6lys6rtdsi
elj6r6sr6l 6s a szab6lysdrtdsi nyilv6ntart6si rendszen6l sz6i6 2012. 6vi IL tcirv6nyben
(Szabstv') 6s az egydb jogszabfulyokban meghatSrozott, aj6rrisbir6s6g
hat6skcirdbe 6s
illetdkessdgebetartozo, a kovetkez6 iigycsoportokba roroit szlbiiysert6si"iigyekben j6rnak
el.

2.2.1 . Szab6lysdrt6si tigyszak i.igycsoportj ai felsorol6sa

o
o

szabiiys6rtdsi hat6sdg hatilrozata ellen benyrijtott kifogris (panasz)
szabiivsdrt6si elzhrlssal is srijthat6 szabrilys6rtds miatti iigy
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.
o
.

szab6lys6rt6si iigyben emelt iigydszi 6v6s
szab6lys6rt6si penijit6si iigy

szabillysertdsi egy6b (vegyes) tigy

2.3. Civilisztika
A j6rdsbir6s6g.bir6i (tan6csai) 6s igazs6gi.igyi alkalm azottai a polgari penendtartasr6l
s26161952. 6vi III. torvdnyben (Pp.), valamint a20I6.6vi CXXX.
torv6nyben (rij pp.)
6s az egy6b jogszab6lyokban meghatdrozott,
jhrSsbir6silg hat6skor6be 6s
illet6kessdg 6be tafioz6, a kovetkezo iigycsoportokba ,orolt polg6ri
igyekben j6rnak el.

a

Civilisztikai iigyszakok felsoroldsa
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.1 . Polg6ri tigyszak tigycsoportjai felsorol6sa
els6fokri polg5ri peres tigy
polg6ri nemperes iigy
vdgrehajt6si iigy
2.3 .I .

o
.
.

2.3.3. GazdasSgi
2.3 .3 . | . G azdas 6gi rigy s zak iigyc s op ortj ai fels orol

o
o

6s

a

elsofokri gazdasfugiperes tigy

elsofoki gazdasdgi nemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztfs

A j6r6sbir6sdg elncike a kioszt6snak abirdk, a bir6s6gi titk6rok, a bir6s6gi igyint6zo
krjzotti
munkateher jelent6s elt6r6s6t eredm6nyezo
ki.gy.nliterdnek elve),
tov6bb6 az i.igyelosztilsi rend, m6dosit6s6n
vente fel0lvizsg6lja, 6;
sztiks6g eset6n kezdemdny ezi az i.igyeloszt6si r
Az iigyteher megoszl6s6t 6rdemben befoly6sol6, el<ire nem 16that6 kciri.ilm6ny
bekrjvetkezds6t
koveto 30 napon beril aziigyeloszt6si rendet feltil kell vizsg6lni.

Az tigyeloszt6si rend feliilvizsgiiattnak

sztiks6gess6ge eset6n a torv6nysz6k illet6kess6gi
tertilet6hez tartoz6jrir6sbir6s6gi elnok azigyelosit6si rendre vonatkoz6
m6dosit6 javaslat1{a
feltilvizsg6latra okot ado kciriilm6nyrcil val6 tudom6ssz erzdst kcivetoen halad6ktalanul
megktildi a ttirv6nysz6k elnok6nek. A m6dosit6 javaslat megkiildds 6t megeloz6en
az drintett
bfrakkal lehet6s6g szerint egyeztetni kell, 6s abirakv6lem6ny6t a m6dosii6 javaslattal
egyritt
meg kell kiildeni.
3

.r

' Az iigykioszt6sra jogosultak-bele6rtve

a helyettesit6st is

Az tigyek kioszt6s6t a j6rdsbir6s6g elndke vegzi. Helyettesft6s6re a bfudk a tan1csszdm

ncjvekv6 sorendj 6ben j o gosultak.

l, aki az igyben a Be., a pp., az nj pp. vagy a Szabstv.

alaplhn
el, kiv6ve azigyf€ldltal bejelentett 6s m6g el nem bir6lt elfogultsrtgi
kioszt6sra jogosult kizfurtsfugakor a helyettesit6s szabatyait t<e'il

3 .2 .

Az 6ltal 6no s an alkalmazott i.i gykio

s

zt6s

i m6 ds zer me s.hat6ro z6sa

3

Az iigykioszt6s

alapja_ minden tigycsoportb an az 6rkez6si sorend. Az
tigyek tan6csra
kioszt6sa iigycsoportonk6nt, a soron kovetkez6 tigysz6m
6s a tan6csok szirmoz6s;nak
sorrendj e szerint trirt6nik.

3'3' A kiosztdst vdgzd vezetT a szigndlds el6tt meghatdrozza a kiosztand7
ilgy nehdzs1gi fokdt
(sillyszdmdt).

Tobb iigyelosztrisi m6dszer egyiittes alkalmazdsrival kiosztand6 tigyek kiosztris6nak
szabiiyai:

A civilisztikai iigyszak peres 6s nemperes iigycsoportjaiban
tigyekben a2. sz., a p6ros sorsz6mf i.igyekben a 3.-iz. tandcs
irir el.
A btinteto iigyszak nemperes
iigycsoportjaiban, a civilisztikai
sorsz6mf ilgyekben a9. sz., p6ros so
3

.4.

a

pfuatlan sorsziimf

a

es

szab6lys6rt6si rigyszak
tigycsoportjaiban piratlan

0. sz.7andc,

i*.t.

Az 6ltaliinosan alkalmazott iigykio sztdsi m6dszert6l tort6n6 elt6r6s esetei
meghatfrozfusa,

amelyek kiildnosen
.4.1 . Elt6r6s az ijgy t6rgy 6hozk6pest
3.4.I.1. Specidlis szak6rlelmet ig6nyel
3.4.1.2. Nemzetkcizi elemet tartalmaz
3 .4.2. Perj og i hely zethez k6pest
3.4.2.1. Soron kiviili tigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egytittes elbir6l6s vdgett
3 .4.2.3 . Bir6 kizhrdsa miatt
3 '4'2.4. Azigy elozm6nyi eljhrdsfwal fenn6ll6
szoros osszefliggds miatt
3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztositrisa vdsett
3 .4.3 .I . IJ gyhdtraldk feldolg ozilsamiatt
3 .4.3 .2. Ugy munkaigdnyess6ge, terj edelme
miatt
3.4.3.3. Az
lotlensdg kiktiszobcil6se 6rdek6ben
3.4.4. Egydb koriilm
3.4.4.1.
mian
3'4.4.2' Bir6 trivoll6te miatt - figyelemmer aztgyjelegdre
3.4.4.3. Bir6 szolgrilati viszony6nak megszrindse miatt
3.4'4'4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) trivolr6te miatt
3 .4.4.5 . Tdbb szempont egyi.ittes fenniill6sa
3

iigyek

itdlkezdsl

3.5'

A vezetok Srtar rntezett tigyek kioszt6s6nak m6dszere
A bir6srigi vezeto reszere az igyek kioszt6s6t befoly6solhatja a t6rgyal6si kotelezetts6g
mdrt6ke 6s az rgazgatrisi feladatok munkaterhe. A reszere tort6n6
iigy-kioszt6s az 6ltal6nos
m6dszerek alapj6n tort6nik az 3 .2-3 .4. pontban me gj elciltek
szerint.

3.6. Aziigykioszt6s menete
3.6.1. A kiosztand6 iigy bemutat6sa az tigykios ztdsra jogosultnak
A bir6s6gok egysdges iratkezeldsi szabillyzatdi6l-sz6lb 1712014, (XII.23.)
oBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezdliratot 6s a kezd6iratkdnt
kezelend<i iratot rigyiratkdnt az esetleges el6zm6nyi tigyiratokkal
f-elszerelve a

lajstromba tort6n6 bejegyzds napjin,

de legkdsdbb az

6rkez6st kcjvet6

+

az itodavezetl bemutatja az tigyelosztasra jogosult bfr6s6gi
vezet6nek.
3 .6.2. Az irat utja, a krizremtikcid6k feladatai
Az ijgy kioszt6siira jogosult az eljfuo bir6t legk6 s6bb az irat bemutatris6t k<jvet6
munkanapon a jelen iigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijelcili.
A
nyomban vissza kell juttatni az
ajstromba bejegyzi az eIj6r6 bir
ijelol6s napj6n, de legk6s6bb
munkanapon

3.7 . Az iltosztds rendje

Az tigyek fitosztSsSta csak kiv6telesen, a jogszabillyban el6irt felt6telek fenniill6sa
eset6n
kertilhet sor azzaI, hogy ilyen esetben az :drgy tiszign6l6s a az igyeloszt6si rendben

meghatdrozott6ltal6nosszab6lyokszerinttcirt6nik.
.l Az 6toszt6s esetei
az tigykiosztfisra jogosult m6s bir6s6gi vezet6 az igy
(bir6t) iel6l ki akiz6r6sa, abiro szorgilratr viszony6nal

3 .7

.

oll6te, az .jgy jelleg6re

is

figyelemmel t6voll6ie,

az

egyenletes munkateher biztositds a, az Ugyhd,r:al6k feldol goz6sa, a biro ilthely ez6se,
kirendel6se es kizirr dsa eset6n.
3 .7 .2.,tr.Ljdr 5s az rtgy 6toszt6sakor
Atoszt6skor az :ijgy iratai bemutathsra kertilnek a kiosztdsra jogosult vezet6nek, 6
az iraton az iltosztds okdnak megielcildse mellett mdsik tanacsoi (bir6t) jelcil ki,
6s
d6tummal, al6fr6ssal elliltva bemutatja az todilnak az'iigyet az 6tisil6s lajstromban
tcirt6n6 fitvezetdse 6rdek6ben. A Beisz. 37. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben u ti3.tote,
m6dosit6sa eset6n az iroda azigyiratbemutatds6val 6rtesiti mind a kordbban, mind
az ijonnan kijelolt bfuot. Az fitosztSs az 6ltal6nos tigykiosztdsi m6dszerek szerint
tcirtdnik.
3.8. A helyettesitds rendje
A he lyette s it6 s rendj 6t az id'gy ero s zt6s i rend mel I 6kl etei tartalmazzilk.
3.9. A jelen tigyeloszt6si rend az

|.,2.6s

3, mell6kleteket tarralmazza.

Gyula, 2021. december 2.
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dr. Vir6g Veronika

bir6,
kijelol6s:
fiatalkorriak elleni
biintet6elj6r6sban

itelkezo biro

Intdzett iigycsoport

A bUnteto i.igyszak valamennyi peres
i.igycsoportj a, de a kozlekeddsi
brincselekmdnyek kciztil c sak a j 6rmrivezet6 s
ittas 6llapotban v6tsdge 6s a j6rmrivezetds
b6dult 6llapotban v6tsdge miatt indult ilgyek
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dr. Rost6s Edit

iigye
e gyszeriis itett feliilvizs g6lat
ktilonleges elj6rds
a bir6i hat6skcirbe tartozo

z

A

Kecskemdti
Magdolna

i.igycsoportja
Nemperes tigyek:
6laszt6si nevj e gy z5kkel kapcso lato

kifog5s

bir6i hat6sk6rbe tartoz6 nemperes
iigyek
i ,,
Arpa0
bir6

A

dr. Boromb6s

Arpdd,
dr. Vir6g

t6voltart6si elj 6rdsok
v

dr. Boromb6s

No6mi

nemperes ligyek
crvrlrsztrkai iigyszakok valamennyi peres

Bdkdsind dr.

bir6

J.

Helyettesitds,
sorrendben
B6k6sind dr.

s

Veronika,
dr. Rostds Edit

Kincs6,
dr. Grin
Gabriella
Nodmi

crvrlisztikai tigyszakok valamennyi Bdkdsind

peres iigycsoportja
Nemperes iigyek:

t6voltart6si elj rir6sok
v6laszt6si ndvj egyzdkkel
kapcsolatos kifog6s
bir6 i hatrisk orbe tartoz6 nemperes
iigyek

dr.
Kecskem6ti
Magdolna,
dr. Vir6g
Veronika,
dr. Rost6s
Edit Kincso,
dr, Grin
Gabriella
Nodmi

2. melldklet az igyeloszt6si rendhez
A beosztott titkdrok 6s bir6s6gi iigyint6z6 6ltal intlzettiigyek
A melleklet idobeli
TanScssz6m
8.

N6v

:2021. aususztus l-t6l
Intlzett i.igycsoport

Moln6rn6
Csap6 Judit
bir6s6gi

9.

el6zetes jognyilatkozat nyilv6ntart6sba

dr. Rost6s Edit

vdtele

Kincs6,
dr. Grin Gabriella
Nodmi
dr. Grin Gabriella
Nodmi,

eltiintnek nyilv6nit6s

ijeyintdzo
dr, Rost6s

A

Edit Kincs6
bir6sdgi
titkSr

i.igyeket

Helyettesit6s,
sonendben

biintet6 i.igyszak 6s a civilisztikai iigyszakok
nemperes iigycsoportjai, vdgrehajtdsi iigyek,
kiv6ve abir|k 6s a bir6sSgitd;gyintdzo 6ltal intlzett Bdk6sin6
A szabSlysdrt6 si iigyszak valam ennyi

i.igyc soportj a

dr.

Kecskem6ti
Magdolna,
dr. Boromb6s
Arphd.,

dr. VirSg
10.

dr. Grin

Gabriella
Nodmi
bir6s6gi

titkhr

Veronika
biintet6 i.igyszak 6s a civilisztikai iigys zakok dr. Rost6s Edit
nemperes iigycsoportjai, v6grehajt6si i.igyek, Kincs6,
kivdve abirhk 6s a bir6s6gi igyintlzo 6ltal intezetl B6kdsind dr.

A

i.igyeket
A szab6lys6rt6si i.igyszak valamennyi tigycsoportja

Kecskem6ti
Magdolna,
dr. Boromb6s

Arphd,
dr. VirSg

Veronika
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melldklet az igyeloszt6si rendhez
A kirendelt biro 6ltal intezettiigyek

Am
melldklet idobeli hat6l A'.'l4J-/l;anapt+#+++-LtAl ) n) )
Tan6cssz6m
Ndv
Kirendel6s a
JSr6sbfr6s6ehoz

Honnan
t1

Gyulai
J6r6sbfr6sdg
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Intdzett
tigycsoport

Idotartam

Helyettesit6s,
sorrendben

BUnteto iigyszak peres
iigycsoportja:
kcizlekeddsi

biincselekm6nyek
Nemperes iigyek:
bi.intet<iv6gz6s

meghozatalira
irdnlul6 elj6rdsra

Gabriella
Nodmi,

tartoz6 kOzleked6si

B6k6sind dr.
Kecskem6ti

thrrylngy

Magdolna,

az alapigyhdz

tartoz6
egyszertisitett

feltilvizsg6lat 6s
kiilcjnleses elidr6s

