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Az O ro s h ri zi J hr hsbir6 s 6 g Ugyelo sztf s i rendj e

hatilyos: ffi 2023. janufr 1-t6l
l.Alapadatok

Ll. Azigyelosztfisi rendet a torv6nysz6k elnoke hatilrozzameg. Az iigyeloszt6si rendt6l az
elj6r6si torv6nyekben szabilyozott esetekben, tovilbbd igazgatasi irton a bir6s6g
mrikod6sdt 6rint6 fontos okb6l lehet eltdrni.

1.2. Aj6r6sbir6s6g tigyelosztdsi rendj6t a bir6s6gok szervezetdrll es igazgatdsSrol sz6l6 2011.
6vi CLXL tcirv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapj6n - f,rgyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH
utasftfs (Ig. szab.) 115. $ (1) bekezd6s6ben meghatilrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a
kolldgiumok v6lem6nydnek ismeret6ben a kcivetkez6k szerint hat6rozom meg.

2. A bfr6sfgon miikiid6 iigyszakok

2.1. Btintet6
A j6r6sbfr6s6gbirdi (tan6csai) 6s igazs6gi.igyi alkalmazottai a btintetoelj6rdsr6l sz5l6 2017.
6vi XC. torv6nyben (Be.) 6s az egyeb jogszabilIyokban meghatttrozott, a j6r6sbir6s6g
hat6skor6be 6s illet6kess6g6be tartoz6, a kovetkez6 iigycsoportokba sorolt biintetoiigyekben
j6rnak el.

2.1 .1 . Bi.intet6 iigyszak iigycsoportj ai felsorolilsa
o els6fokribi.intet6tigy
o fiatalkonibiintet6i.igye
o btintet6 nemperes tigy
o bir6s6gi mentesitds ir6nti i.igy
. egy6b (vegyes) tigy

2.2. SzabSlys6rt6s
A j6r6sbir6sdg bir6i 6s igazs6giigyi alkalmazottai a szabfiys6rtdsekr6l, a szab6lys6rt6si
elj6r6sr6l 6s a szabillys6rtdsi nyilv6ntartdsi rendszerrol sz6l6 2012. 6vi II. torv6nyben
(Szabs.tv.) 6s az egyeb jogszab|lyokban meghatdrozott, a j6r6sbir6s6g hat6skcir6be 6s
illet6kess6gebetartozo, a kcivetkez6 i.igycsoportokba sorolt szabtiysertdsi iigyekben j6rnak el.

2.2.I . S zabrilysdrtdsi tigyszak iigycsoportj ai felsoroldsa
o szabfiys6rt6si hat6sdg hatitrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o szab|lysdrt6si elzinissal is srijthat6 szabtlysert6s miatti iigy
o szabfiys6rt6si iigyben emelt iigy6szi 6v6s
. szabhlysdrt6si perrijftdsi iigy
o szabillysdrt6si egy6b iigy

2.3. Civilisztika
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A jdr6sbir6shg bitdi (tandcsai) ds igazs6giigyi alkalmazottai a Polg6ri pelendtartdsr6l sz6l6
1952. evi III. tcirv6nyben (Pp.), valamint a2016.6vi CXXX. tcirv6nybe" f,i3 fp.; es az egyeb
jogszabalyokban meghatirozott, a j6r6sbir6s6g hat6skcir6be 6s itietetessegZbe tartoi6, a
krivetkezo iigycsoportokba sorolt polg6ri tigyekben j6rnak el:

2.3.I. Civilisztikai rigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polgdri
2.3 .2.1 . Polgdri tigyszak i.igycsoportj ai felsorol6sa
o els6fokri polgriri peres iigy
o polgiiri nemperes i.igy
. v6grehajtdsi iigy

2.3.3. Gazdas6gi
2.3 .3 . I . G azdasdgi i.igy szak iigyc s oportj ai fel soro I 6sa
o els6fokigazdasdgi peres iigy
o els6fokt gazdasdgi nemperes i.igy

3. Ugyszakok szerinti tigykiosztfs

A j6r6sbfr6s6g elncike a kioszt6snak abfu6k, a bfr6s6gi titk6rok, a bir6s6gi 1gyintez1 kcizotti
munkateher jelent6s eltdr6s6t eredm6nyez6 hathsdt (munkateher kiegyeniit6s6nek elve),
tovilbbd azigyeloszt6si rend m6dositds6nak feltdteleit negyeddvente feliilvi zsgilja,6s sztiks6g
eset6n kezdemdnyezi az tigyelosztdsi rend m6dositds6t.

Az iigyteher megoszl6s6t 6rdemben befoly6sol6, el6re nem l6that6 k6riilm6ny bekovetkez6sdt
k<ivet6 30 napon belij,l az i.igyeloszt6si rendet feltil kell vizsgAlni.

Az iigyelosztilsi rend feli.ilvizsgillatSnak sziiksdgess6ge eset6n a t6rv6nyszdk illet6kess6gi
tertilet6hez tartozS j6r6sbir6s6gi elncik azigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslatd{a
feliilvizsg6latra okot ad6 koriilm6nyrol val6 tudomfssz erulst kovet6en haladdktalanul
megkiildi a trirv6nysz6k elnok6nek. A m6dosit6 javaslat megki.ild6s et megeloz6en az 6rintett
bfrrikkal lehet6s6g szerint egyeztetni kell, 6s abirhk v6lem6nydt a m6dosii6 javaslatta.l egyi.itt
meg kell kiildeni.

3 .1 . Az iigykioszt6sra j ogosultak-beledrtve a helyettesit6st is
Az iigyek kioszt6s6t a j6rdsbir6s6g elniike vegzi. Helyettesitds6re a birdk a tan6cssz6m
novekvo sorendj 6ben j o gosultak.

Kizittt a kiosztdsb6l, aki azigyben a Be., a Pp., azi\ Pp. vagy a Szabstv. alapj6nbfr6k6nt
nem jrirhat el, kiv6ve az igyfeldltal bejelentett 6s m6g el nem bir6lt elfogults6gi kifog6s
eset6t' A kioszt6sra jogosult kizdrtshgakor a helyettesit6s szabSlyaitkel allahazni.

3.2. Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykiosztrisi m6dszer meghat6r oz6sa
Az iigykiosztils alapja minden tigycsoportb an az 6rkezdsi sorrend. Az iigyek tan6csra kioszt6sa
iigycsoportonk6nt, a soron kovetkez6 i.igysz6m 6s a tan6cs ok szhmozLls6nak sorrendie szerint
tcirt6nik

3.3. A kiosztiist vegz6 vezeto a szignfiils el6tt meghatirozza a kiosztand6 tigy neh6zs6gi
fok6t (sirlysz6mirt).

Tdbb iigyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazds6val kiosztand6 iigyek kioszt6s6nak szabillyai



Biintet6 tigyszakban:
A btintetri bir6k kozott azigyek elosztdsdnill a kozleked6si btincselekmdnyek - a jfurmivezetes
ittas 6llapotban v6tsdge 6s a j6rmrivezetds b6dult 6llapotban v6ts6ge brincselekmdnyek
kiv6tel6vel - a 15. tan6csra keriilnek kioszt6sra. Eil. meghalad6an az automatikus szign6l6s
6rv6nyesi.il a 3. 6s 14. sz6m'0tan6csok eset6ben oly m6don, hogy azigyek a 3. ds 14.szdmitanScs
kozott egyenlo arhnyban a tan6csok szhma szerint emelked6 sorrendben keriilnek kioszt6sra.

Kivdtel a bir6s6g el6 6llit6sos tigyek 6s a szem6lyi szabadsilg elvonSsdval jdrS
k6nyszerint6zked6sekkel 6rintett i.igyek, amelyek az automatikus szign6l6s aktu6lis rendj6t6l
elt6r6en a 3. 6s 14. sz. tan6cs kozott egyenl6 arfinyban, a tan6csok szdma szerint emelkedd
sorrendben keri.ilnek kio szt6sra.

Szab5lys6rt6si tigyszakban:
A szab6lys6rtdsi peres 6s nem peres iigyek automatikus szign6l6ssal fele-fele arftnyban, a
taniicsok szdma szerint emelkedo sorrendben keriilnek kioszt6sra a 4.. 12, sz6mu tanScsok
kdzott.

Polg6ri tigyszakban:
A polg6ri peres 6s nemperes iigyek azigyszftm v6gz6d6se alapjan keri.ilnek kioszt6sra:
A polgAri peres iigyekben
minden 1,3,7,9 vegz6ddsri: az 5. szdmu taniicsra,
minden 0 6s 5 vlgzodesi: a 6. szdmutan6csra,
minden 2,4,6,8 vd gz6d6su : a 7 . szftmt tan6csra.

A civilisztikai nemperes iigyek automatikus szign6l6ssal fele-fele arfnyban a tan6csok sz6ma
szerint emelked6 sonendben keriilnek kiosztiisra a 4., 12. szftm.i;- bir6srigi tan6csok kozott. A
bir6k Sltal rntezheto nemperes tigyek a tan6csok szitma szerint emelkedo sorrendben kertilnek
kiosztiisra az.5 ., 6., 7 . szfrmu taniics kozott.

3,4. Az riltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszertol tort6no elt6r6s esetei meghatftrozhsa,
amelyek kiilonrisen
3 .4.1 . Elt6r6s M ijgy thrgy Shoz k6pest

3.4.l.L Speci6lis szak6rtelmet igdnyel
3 .4.1.2. Nemzetkozi elemet tartalmaz

3 .4.2. Perj o gi hely zethez k6pest
3.4.2.1. Soron kiv{ili tigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egyi.ittes elbirdlis v6gett
3 .4.2.3 . Bir6 krzdrhsa miatt
3.4.2.4. Azngy elozmenyi eljfrflsfxal fenn6ll6 szoros osszefiigg6s miatt

3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3.4.3 ,1. Ugyh6tral6k feldolgo zdsa mratt
3 .4.3 .2. Ugy munkaigdnyessdge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az tigyek 6rkez6s6b51 ad6d6 egyenl6tlensdg kikiiszdbol6se erdek6ben

3 .4.4. Bgy6.b kcirtlmdny el<hez k6pest
3 .4.4.1 . Itdlkez6si sztnet tartama alatt v agy miatt
3.4.4.2. Bir6 t6vo116te miatt - figyelemmel azigy jellegdre
3.4.4,3. Bir6 szolg6lati viszonydnak megszrin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t5vo116te miatt
3 .4.4.5. Tobb szempont egytittes fenn6ll6sa
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3.5. A vezet6k Sltal tntezett iigyek kioszt6srinak m6dszere
A bir6s6gi veze befolydsolhatja a tfirgyalSsi kotelezettsdg
m6rt6ke es az ig A r6szdre tort6n6 iigykiosad s az dltaldnos
m6dszerek alapj an megjeloltek szerint.

3.6. Aziigykiosztds menete
3 . 6. 1 . A ki o sztand6 tigy b emut atdsa az tigykio szt6sra j o go sultnak

A bir6s6gok egysdges iratkezeldsi szabillyzatfu6l sz6lo 1712014. (XII.23.) OBH
utasftds (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot es akezdoiratkdnt kezelendo
iratot iigyiratkdnt az esetleges el6zm6nyi tigyiratokkal felszerelve a lajstromba
tcirt6n6 bejegyz6s napj6n, de legkds6bb az 6rkez6st k<ivet6 munkanapon az
iro davezet6 b emutatj a az ij;gy elo szt6sra j o go sult bf 16 s6gi vezet6nek.

3 .6.2. Az irat itja, a kozremrikod6k feladatai
Az ijgy kiosztris6ra jogosult az eljino bir6t tegk6 sobb az irat bemutat6s6t krjvet6
munkanapon a jelen iigyelosztdsi rendben foglaltaknak megfelel6en kijel<ili. A
kijelcilds utdn az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodhniU. nt iroda-az eljhr6
bir6 kijelol6se ut6n a lajstromb abejegyzi az eljdr6 birSi tandcs sorsz6m6t , majd, az
iratot a bir6nak a kijelol6s napjdn, de legk6s6bb a kcivetkezb munkanapon
bemutatja.

3.7 . Az 6tosil6s rendje
Az iigyek Stoszthsdra csak kivdtelesen, a iogszabillyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa eset6n
kertilhet sor azzal, hogy ilyen esetben az figy kiszign6lSs a az rtgyeLoszt6si rendben
meghathrozottSltalfinosszab6lyokszerinttcirt6nik.
3 .7 .l . Az ifioszths esetei

A bir6s6g elnoke, illetve az tigykiosztdsrajogosult miis bir6s6gi vezet6 az igy
int6z6s6vel m6sik tan6csot (bir6t) jelcil ki akizfurdsa, abiro szolgillati viszony6nii
megsztin6se, a tart6s t6volldte, az i.j;gy jelleg6re is figyelemmel t6voll6i e, az
egyenletes munkateher biztosftSs a, az igyh(rtral6k feldol gozdsa, a bir6 6thelyezese,
kirendel6se 6s krzhrfsa eset6n.

3 .7 .2 rFljdr 5s az ijgy 6toszt6sakor
Atosztdskor azigy iratai bemutathsrakertilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, 6 az
iraton az ifioszirhs okdnak megjelol6se mellett m6sik tan6csot (bir6t) jelcil ki, 6s
d6tummal, al6ir6ssal ellfitva bemutatja az irodinak az igyet az dtosztds iajstromban
tijrt6n6 fitvezetdse 6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben u ti.l.tote,
m6dosit6sa esetdn az iroda az lJLgyfuat bemutatds6val 6rtesfti mind a kor6bban. mind
az ujonnan kijeltilt bir6t. Az Stosztds az 6ltalSnos i.igykioszt6si m6dszerek szerint
tcirt6nik.

3.8. A helyettesft6s rendje
A helyettesit6s rendj 6t az iigy elosztdsi

3.9. A jelen i.igyeloszt6si rend az 1., 2.

Gyula, 2022. december 20.

rend mell6kletei tartalm azzhk.

6s 3. szSmri mell6kleteket

d Gyu
ttirv6nysz6k elniike



5

1. melldklet az igyeloszt6si rendhez
A beosztott bir6k 6ltal intlzettilgyek

A mell6klet id6beli hat6lva:2022. mfircius 1-t6lme rUS I-
Tan6cssz6m N6v Intdzett iigycsoport Helyettesitds, sonendben

a Sz6ke Tiborn6 dr.
bir6,
kijeldl6s:
fiatalkoniak elleni
biintet6elj6r6sban
it6lkez6bir6

A bi.inteto iigyszak valamennyi peres
iigycsoportja, de a kozlekeddsi
biincselekm6nyek kcjziil csak a
jhrmiivezetes ittas 5llapotban 6s a
jhrmiv ezetes b6dult 6llapotban vdtsdge
miatt indult tigyek
Nemperes iigyek:

fiatalkorriak biintet6 nemperes
tigye
egyszertisitett felfl lvizsgSlat
ki.ilonleges eljSrSs

bir6i hat6skorbe tartozo
nemDeres iisvek

dr, Nagy L6szl6n6 dr.
CsernSk Hajnalka,
Baftosn6 dr. Tihanyi
Krisztina,
PetrSsnd dr. Czeczon
Katalin,
dr. Blastydk Ilona,
dr, R6mer Judit,
dr. Szabados Asnes

5. dr, Blasty6k Ilona
bir6

A civilisztikai iigyszakok valamennyi
peres tigycsoportja
Nemperes iigyek:

e gy ezsegi kis6rletre idezes
ideiglenes intdzked6s

- kizSrhs

- t6voltarl6sielj6r6sok

- bir6i hat6skrirbe tar1'.ozo

nemperes tievek

Bartosnd dr. Tihanyi
Krisztina,
Petr6snd dr. Czeczon
Katalin,
Szoke Tiborn6 dr.,
dr. Nagy L6szl6n6 dr.
CsernSk Hajnalka,
dr. R6mer Judit,
dr. Szabados Asnes

6 Bartosn6 dr. Tihanyi
Krisztina bfr6

A civilisztikai iigyszakok valamennyi
peres i.igycsoporlja
Nemperes iigyek:

- egyezsdgi kisdrletre idezes

- ideiglenesintdzked6s
kizhr6s
t6voltart6si elj6r6sok

- bir6i hat6skorbe tartoz6
nemperes iisvek

Petr6sn6 dr. Czeczon
Katalin,
dr. Blasty6k Ilona,
Szoke Tibornd dr.,
dr. Nagy L6szl6nd dr,
Csern6k Hajnalka,
dr. R6mer Judit.
dr. Szabados Asnes

7. Petr6snd dr. Czeczon
Katalin bir6

A civilisztikai tigyszakok valamennyi
peres tigycsoportja
Nemperes tigyek:

egyezs6gi kis6rletre iddzls
ideiglenes int6zked6s
kizfirhs

- thvoltart6si elj6rSsok

- bir6i hat6skorbe tartozo
nemoeres tisvek

dr. Blasty6k Ilona,
Bartosnd dr. Tihanvi
Krisztina,
Sz6ke Tiborn6 dr.,
dr. Nagy L6sz16n6 dr.
Csern6k Hajnalka,
dr. R6mer Judit,
dr. Szabados Asnes
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2. mell6klet az iJ,gy eloszt6si rendhez
A beosztott titkSrok illtal intezett iigyek

A melldklet id6beli hat6l 2020 iius 1-t6la
Tan6cssz6m N6v Intdzett tigycsoporl Helyettesitds, sorrendben

4. dr. Szabador
Agnes
bir6s6gi titk6r

A biinteto iigyszak 6s a civilisztika
iigyszakok valamennyi nemperet
iigycsoportja, vdgrehajt6si tigyek
k iv6ve a b ir 6k 6ltal inte zett ii gyeket
A szab6lys6rt6si i.igyszak valamenny
tigycsoportja

dr. R6mer Judit,
Barlosn6 dr. Tihanyi Krisztina,
dr. Nagy Liszl6ne dr. CsernSl
Hajnalka,
Petr6snd dr. Czeczon Katalin.
dr. Blasty6k Ilona,
Szoke Tibom6 dr.

t2 dr. R6mer Judit
bir6s6si titkSr

A bi.intet6 iigyszak 6s a civilisztika
iigyszakok valamennyi nemperel
i.igycsoportja, vdgrehajt6si iigyek
k iv 6ve a b ir 5k 6ltal intezett ii gyeket
A szab5lysdrt6si i.igyszak valamenny
tigycsopoftja

dr. Szabados Agnes,
Bartosn6 dr. Tihanyi Krisztina,
dr. Nagy Lhszlond dr. Csern6l
Hajnalka,
Petr6sn6 dr. CzeczonKatalin.
dr. Blasty6k Ilona,
Szoke Tibornd dr.
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3. melldklet az igyeloszt5si rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal intdzettiigyek

ell6klet id6beli hat6m I 2023. ianufir l-tol
Tan6cs-

szhm
N6v Kirendelds a

J6r6sbir6s6shoz
Int5zett i.igycsoport Helyettesitds,

sorrendben
Honnan Id6tartam

14. dr. Nagy
LSszlone dr.
Csernrik
Hajnalka,
bir6
kijeldlds:
fiatalkoruak
elleni
biintet6elj6r6s-
ban it6lkez6
bir6

Bdkdsi
Jdr6sbir6s69

A bi.intet6 peres iigyszak
valamennyi i.igycsoportja,
de a kdzleked6si
brincselekmdnyek kozi.il
csak a jfirmiivezetds ittas
6llapotban 6s a
jhrmivezetes b6dult
6llapotban v6ts6ge miatt
indult iigyek
Nemperes iigyek:

fiatalkorriak
bi.inteto nemperes
iigye
egyszenisitett
feltilvizsg6lat
ktildnleges elj6r6s
bir6i hatSskdrbe
tartozo nemperes
iigYek

Sz6ke
Tiborn6 dr.,
dr. R6mer
Judit,
dr. Szabados
Agnes,
dr. Blasty6k

Ilona,
Bartosnd dr.
Tihanyi
Krisztina,
PetrSsn6 dr.
Czeczon
Katalin

&15. dr. Bir6
Mariann,
bir6
kijelolds:
fiatalkoniak
elleni
biintet6elj6r6s-
ban
itllkezobir6

Gyulai
Jdr6sbir6s69

Bi.intet6 tigyszak peres
i.igycsoportja: krizlekeddsi
brincselekm6nyek

kivdve:
jSrmrivezetds ittas
6llapotban 6s
jSrmrivezet6s

b6dult 6llapotban
vdtsdge miatt
indult i.igyek

Nemperes tigyek:
biintetovdgzds
meghozatalilra
ir6nyul6 elj6r6sra
tartoz6 kozlekeddsi
6rgyungy
az alapigyhoztartozo
egyszeriisitett
feli.ilvizsg6lat 6s

kiilonleses eliSr6s

Sz6ke
Tibornd dr.,
dr. Nagy
Lhszlonl dr.
Csern6k
Hajnalka,
dr. R6mer
Judit,
dr. Szabados
Agnes,
dr. Blasty6k

Ilona,
Bartosnd dr.
Tihanyi
Krisztina,
Petrdsnd dr.
Czeczon
Katalin




