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Az Oroshdzi J6rhsbir6s6g Ugyelosztfsi rendje
hatrilyos: ffi
2022.janu6r 1-t6l

l.Alapadatok

LI. Az i.igyeloszt6si rendet a tdrv6nysz6k elnoke hatfirozzameg.

Az i.igyeloszt6si rendt6l az
elj6rrlsi torv6nyekben szabillyozott esetekben, tovdbb| rgazgatdsi riton a biros6g

mtikodds6t 6rint6 fontos okb6l lehet eltdrni.

I.2. Aj6r6sbir6s6g tigyelosztrlsi rendjdt a bir6s6gok szewezet5rll es igazgatfsfu6l sz6l6 20ll.
dvi CLXL tcirv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH
utasitds (Ig. szab.) 115. $ (1) bekezd6s6ben meghatdrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs ds a
kolldgiumok v6lemdny6nek ismeret6ben a kcivetkez6k szerint hat6rozom meg,

2.

A bir6srigon miikiid6 iigyszakok

2.1. Bi.inteto

A jardsbir6sirybirdi (tan6csai) 6s igazs6gtigyi alkalmazoltai a biintet6elj6r6sr6l szolo 2017 .
6vi XC. ttirvenyben (Be,) 6s az egyeb jogszabrllyokban meghatirrozott, a j6r6sbir6s6g
hat6skordbe 6s illet6kessdg6be tartozo, a kovetkez6 tigycsoportokba sorolt btintet6tigyekben
j6rnak el.

2.LL Biintet6

o
o
o
c
.

tigy szak iigyc s op ortj ai fels orol6s a

els6fokribiintetoiigy
fiatalkorribtintet6iigye
biintet6 nemperes tigy
bir6s6gi mentesitds ir6nti i.igy
egy6b (vegyes) tigy

2.2. Szabflys6rt6s
A j5r6sbfr6s6g bir6i es igazsigtigyi alkalmazottai a szabftlys6rt6sekrol, a szabiilys6rt6si
eljSr6sr6l 6s a szabrilysdrtdsi nyilv6ntart6si rendszenol sz6l6 2012. 6vi II. torv6nyben
(Szabs.tv.) 6s az egyeb jogszabirlyokban meghatfirozott, a j6r6sbir6s6g hat6skor6be 6s
illet6kess6gdbetartoz6, a kovetkez6 i.igycsoporlokba sorolt szabhlysert6si iigyekben j6rnak el.
2.2.

L S zab6lys6rt6si iigyszak iigycsoportj ai felsorol6sa

o
o
.

szabhlys6rt6si hat6s6g hatdrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
szabfiys6rt6si elzdrfssal is srijthat6 szabillysdrt6s miatti iigy
szabillysdrt6si iigyben emelt tigydszi 6vds

.
o

szabirlys6rt6si penijitdsi iigy
szab|lysdrt6si egy6b i.igy

2.3. Civilisztika

i

alkalmazottai a polg6ri perrendtart6sr6l sz6l6
6vi CXXX. tcirv6nyben (rij pp.) es az egyeb
hat6skrir6be 6s illet6kess6g6be tatoi6, a
n j6rnak el:

2.3.1. Civilisztikai iigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polgdri
2.3 .2.I. Polgrlri iigyszak tigycsoportj ai felsorol6s
a
o elsofokri polg6ri peres tigy
o polg6ri nemperes iigy
. vdgrehajtdsi tigy
2.3.3. Gazdasdgi
2.3 .3 . | . G azdas ftgi iigys zak iigyc s oportj ai fel s oro
I 6s a
o els6fokugazdas6gi peres iigy
o elsofoku gazdaslgi nemperes iigy

3.

tigyszakok szerinti iigykioszt6s

j6r6sb
munkate
tovfbbd
A

es

a kios
elt6r6s

i rend

et6n kezdem6ny ezi az i.igyelo szt6s i rend m6d

Az rigyteher megoszlilsdt 6rdemben befoly6sol6, el6re nem l6that6
kciriilm6ny bekcivetkez6s6t
kcivet6 30 napon bel'J,l aztigyelosztdsi rendet feliil kell vizssiilni.

::,,i:J^::
teruletene

feliilvizsg
megktildi

6gess6ge
ren
tudom6

sztdsi

uetdkessdgi

javaslatftia
ad6ktalanul

6 javaslat megktildds et megel6z6en azdrintett
bn6ld<al lehet6s6g szerint egyeztetnikell, 6s abirdkv6lem6ny6t
a m6dosit6 javaslattal egyiitt

meg kell kiildeni.

3.r' Az i.igykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesit6st is
Az iigyek kiosz,trisdt a jfudsbir6sdg elncike vdgzi. Helyettesit6s6re a bir6k
a tan6csszdm
ncjvekv6 sorendj 6ben j o go sultak.

Kizdrt a kioszt6sb6l, aki az tigyben
a pp., azij pp. vagy aszabstv. alapj6nbfr6k6nt
? -Bg.,
j6rhat
nem
el, kiv6ve az igyfel6ltal bejelentett 6s mdg el nem bir6lt elfogults6gi
kifog6s
esetdt. A kioszt6sra jogosult kizSrtsdgakor a helyettesitZs
szabillyartkell

aflahazni.

Az 6ltal 6no s an alkalmazott tigyki o s zt6s i m6 dszer me ghatLro z6sa
Az iigykiosztfs alapjaminden tigycsoportb an az 6rkez6si lorrend. Az
i.igyek tan6csra kioszt6sa
a soron kcivetkezo igyszfim 6s a tan6cs ok szdmozas6nak sorendje
szerint
3 .2

.

:fj,t::l"nonk6nt,
tonenlK

J

3.3. A kiosztdst vdgz6 vezetf a szigndlds elrt'tt meghatdrozza a kiosztand| tigy nehdzsdgi
fokdt (sillyszdmdt).
T<ibb tigyeloszt6si m6dszer egytittes alkalmazdsdvalkiosiland6 iigyek kioszt6s6nak szabalyai

Biinteto iigyszakban:
A biintet6 bir6k kilzott azigyek eloszt6s6n6l a kozleked6si brincselekm6nyek - a j6rmrivezet6s
ittas 6llapotban v6ts6ge 6s a jilrmrivezet6s b6dult 6llapotban v6ts6ge brincselekmdnyek
kivdtel6vel - a 15. tanilcsra kertilnek kioszt6sra. Ed.meghalad6an az automatikus szignSl6s
6rv6nyestil a 3. 6s 14. sz6mt tan6csok eset6ben oly m6don, hogy az iigyek kciziil minden-+-es
ry a 0,1,3,5,7,9 vdgz1dds{i ilgtszdmmal rendelkez6 ilgyek a 3. szitmu tanhcsra, a 2,4,6,8
vdgzddds{ieft minde+3-tigy a 14. szilmutaniicsra a tan6csok szitmaszerint emelked6 sorrendben
ke r illne k kerti{ kioszt6sra.

Kiv6tel a bir6s6g el6 6llitrisos tigyek 6s a szemdlyi szabadsdg elvon6siival j616
kdnyszerint6zked6sekkel 6rintett iigyek, amelyek az automatikus szign6l6s akturilis rendjdtol
elt6r6en a 3. ds 14. sz. tandcs kozott egyenlS ardnyban, a tandcsok szdma szerint emelked6
sorendben kertilnek kioszt6sra
kiesztisra.
Szab6lys6rt6si iigyszakban:

A

szab6lys6rt6si peres 6s nem peres iigyek automatikus szignSl6ssal fele-fel e arhnyban, a
tan6csok sz|ma szerint emelkedo sorrendben kertilnek kioszt6sra a 4.. 12. szSmu tandcsok
kcizcitt.

Polg5ri iigyszakban:
A polgriri peres ds nemperes iigyek azigyszirmv6gz6d6se alapjrin keriilnek kioszt6sra:
A polgriri peres iigyekben
minden 1,3,J ,9 vegzodesi: az 5 . szttmu tan6csra,
minden 0 6s 5 vdgz6d6sri: a6. szhmutan6csra,
minden 2,4,6,8 v6 gz6d6sri : a 7 . sz6mu tanScsra.

A civilisztikai nemperes i.igyek automatikus szign6l6ssal fele-fele ar6nyban, a tan6csok szdma
szerint emelked6 sorrendben keriilnek kioszt6sra a 4., 12. sz6mi bir6s6gi tandcsok kozcitt. A
bir6k 6ltal intezheto nemperes iigyek a tandcsok szhma szerint emelked6 sorrendben kertilnek
kioszt6sra a2.5., 6.,7 . szhmutan6cs kozott.
3.4. Az 6ltal5nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszert6l tort6no elt6r6s esetei meghatdrozdsa,
amelyek kiilon<isen
3 .4.1 . Elt6r6s az ijgy thrgy ithoz k6pest
3.4.1.1. Speci6lis szak6rtelmet igdnyel
3 .4.I.2. Nemzetkozi elemet tafialmaz
3 .4.2. Perj o gi hely zethez k6pest
3.4.2.1. Soron kiviili tigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egytittes elbirril6s v6gett
3 .4.2.3 . Bir6 krzhrdsa miatt
3.4.2.4. Azijgy elozmenyi eljdrds|val ferur6ll6 szoros cisszeftiggds miatt
3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3 .4.3 .1. Ugyh6tral6k feldolgo z6sa miarl

.?

.4.3 .2. Ugy munkaig6nyessdge, terj edelme miatt
3'4.3.3. Az i.igyek drkez6s6b6l ad6d6 egyenl6tlens6g kikiisziibol6se
6rdek6ben
3 .4.4. Bgyd.b kcinilm6nyekhez kdpest
3.4.4.1. it6lkez6si sztinet tatamaalatt vagy miatt
3 .4.4'2. Bir6 t6volr6te miatt - fi gyeremm er
az ugy j erleg6re
3 '4.4'3. Biro szolgilrati viszonyiinak megsztin6se
miatt
3.4'4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6vo[6te miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egyiittes fenn6ll6sa
3

3 '5

.

A vezetlk 6ltal intezett iigyek kioszt6s6nak m6dszere
A bir6s6gi vezetT rcszlte az iigyek kioszt6s6t befoly6solh

atja a t6rgyalisi k6telezettsdg
mdrtdke 6s az igazgat6si feladatok munk terhe. A reszeretort6n6
iigy'iiosztris az 6ltal6nos
m6dszerek alapjin t<irt6nik az 3 .2-3 .4. pontban me gj eloltek
szerint.

3.6. Aziigykioszt6s menete
3. 6. 1 .A kiosztand6 iigy bemut atisa aztigykioszt6sra j
ogosultnak
iratkezel6si szabilyzatdr6l sz6r6 17r20r4. (xII.23.) oBH
$-ai 6rtelmdben a kezdoiratot 6s a kezd6iratkdnt kezelendd
setleges elozmdnyi iigyiratokkal felszererve a lajstromba
tcirt6n6 bejegyz6s napj6n, de legkdsobb az 6rkez6st krivet6 munkan"apon
az
ir o dav eze.t6 bemutatj a az ldrgy elo sztdsra j o go sult bir6
s 6gi vezet6nek.
3 .6 .2.Az irat utja, a kozremtikodok feladatai
Az ijgy kioszt6s6ra jogosult az eljdr6 bir6t legk6 s6bb az irat bemutatiisat kcivet6
munkanapon a jelen iigyelosztrisi
kijel6l6s utdn az iratot nyomban vi
bir6 kijelcildse ut6n a lajstromba b

iratot a bir6nak a kijelol6s

napj

bemutatja.

3.7. AzStosztdsrendje
Az iigyek fitosztdshta csak kivdtelesen, a jogszabillyban el6irt felt6telek fenn6llisa
eset6n
keriilhet sor azzal, hogy ilyen esetben ui ugy iiszign6l6s a az igyelosztrisi rendben
meghatdrozott 6ltal6nos szabrilyok szerint tdrt6nik.
3.7

.l.Az

6toszt6s esetei

ke, illetve az.ti-ey\igszt6sra jogosult m6s bfr6s6gi vezeti| az i,gy
ik tan6csot (bir6t) jerol ki akiz6r6sa, abiro szolgZlati viszony6nil
tart6s t6voll6te, M
jelleg6re is figyelemmel t6voll6i e, az
egyenletes munkateher biztosft6s a, az 'J'gy
igyhdtr*ek fetdot g6z6sa, abiro ffihelyezese,
kirendeldse ds kizirlsa eset6n.
3.7 .2.,Eljards az i.igy 6toszt6sakor

Atosztaskor azijgy iratai bemutat6sra kertilnek a kioszt6sra jogosult vezetlnek,6
az
iraton az 6toszt6s okdnak megjekildse mellett m6sik tanacsit (bir6t) jelol ki, 6s
d6tummal, al6ir6ssal ellStva bemutatja az irodilnak az igyet az 6toszt6s
iajstromban
6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben u tiietote,
az iroda az iigyirat bemutat6s6val 6rtesiti mind a kor6bban, mind
t bir6t. Az iltosztis az illtaldnos iigykioszt6si m6dszerek szerint
tcirt6nik.
3.8. A helyettesit6s rendje

A helyettesit6s rendj dt az iJ'gy elo szt6si rend mell6kletei tartalmazzilk.

3.9, A jelen i.igyeloszt6si rend

azl.,2.

6s 3. sz6mri rlne[6kl

Gyula, 2021. december 2.
sz6k elniike
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1. mell6klet az igyeloszt6si rendhez

A beosztott bir6k 6ltal intlzettiigyek
A mell6klet idobeli hat6l
Tan6csszdm
J.

2021
Ndv

Sz6ke Tibornd dr.
bir6,
kijel6l6s:
fiatalkorriak elleni

biintet6eljSrdsban

itelkezbbir6

-t6
Int6ze|t iigycsoport

Helyettesit6s, sorrendben

A

bunteto i.igyszak valamennyi peres dr. Nagy L6szl6nd
dr.
tigycsoportja, de a kozleked6si Cserndk Hajnalka,
brincselekmdnyek koztil csak a Bartosnd dr. Tihanyi
jhrm[ivezetls ittas hllapotban 6s a Krisztina,
jfirmivezetds b6dult 6llapotban v6ts6ge Petr6snd
dr. Czeczon

miatt indult iigyek
Nemperes i.igyek:

fiatalkorirak biintet6 nemperes
iigye
e

Katalin,
dr. Blastydk Ilona,
dr. R6mer Judit,

dr. Szabados Asnes

gyszenis itett feliilvizs gdlat

kiil<inleges eljdrds

bir6i hat6sk6rbe

tartozo

nelnperes tigyek

5.

dr. Blastydk Ilona
bir6

A civilisztikai i.igyszakok

valamennyi

Barlosnd

dr.

Tihanyi

peres tigycsoportja

Krisztina,

Nemperes iigyek:
egyezsegi kisdrletre id6z6s

PetrSsn6
Katalin.

ideiglenesint6zked6s
kiz6r6s

dr. Nagy L6szl6n6 dr.

-

t|voltart6si elj6r6sok
v illaszthsi ndvj

-

e

gyz6kke I

kapcsolatos elj6r6s
bir6i hat6skorbe tartoz6

dr.

Czeczon

Szoke Tiborn6 dr.,
CsernSk Hajnalka,

dr. R6mer Judit,

dr. Szabados Asnes

nemperes iigyek

6.

Bartosn6 dr. Tihanyi

Krisztina bir6

A civilisztikai iigyszakok

valamennyi

peres iigycsopoftja

Nemperes iigyek:
egyezsdgi kisdrletre id6z6s
ideiglenes intdzkedds

-

-

kizhrhs
t6voltaft6si elj6rdsok
v6laszt6si n6vj egyzdkkel
kapcsolatos elj6r6s
bir6i hat6skdrbe tartozo

Petr6snd

dr.

Czeczon

Katalin,
dr. Blasty6k Ilona,
Sz6ke Tibomd dr.,
dr. Nagy L6szl6nd dr.
Cserndk Hajnalka,
dr. R6mer Judit,
dr. Szabados Agnes

nemperes iisyek

7.

Petr6sn6 dr. Czeczon

A civilisztikai iigyszakok

Katalin bfr6

peres tigycsoportja

valamennyi

Nemperes iigyek:
egyezsdgi kis6rletre idezls

-

ideiglenesintdzkedds
kiz6r6s
tSvoltart6si eljdr6sok
v illaszthsi

-

dr. Blasty6k Ilona,

Bartosn6

n

6vj

e

gyzdkke I

kapcsolatos elj6rds
bir6i hatrlskorbe tartoz6
nemperes iigyek

dr.

Tihanvi
Krisztina,
Sz6ke Tibomd dr.,

dr. Nagy L6szl6nd dr.
Csern6k Hajnalka,
dr. R6mer Judit,
dr. Szabados Agnes
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2, mell6klet az igyeloszt6si rendhez

A beosztott titk6rok 6ltal intezett iigyek

A me ll6klet idobeli hat6l
Tan6cssz6m
4.

a 2020. malus
m|i ; 1-t6l

Ndv

Intdzelt iigycsoport
Helvettesit6s. sorrendben
Szabador A biinteto i.igyszak 6s a civilisztika dr. R6mer Judit,
Agnes
iigyszakok valamennyi nemperel Bartosn6 dr. Tihanyi Krisztina,
bir6s6gi titk6r
iigycsoportja, vdgrehajtdsi iigyek
Nagy Lhszl6n6
Csem6l
kivdve a bir6k 6ltal intezett iigyeket
Hajnalka,
A szab6lysdrt6si flgyszak valamenny Petr6sn6 dr. CzeczonKatalin.
iigycsopoftja
dr, Blasty6k Ilona,
Szoke Tibornd dr.
dr. R6mer Judit A biintet6 iigyszak 6s a civilisztika dr. Szabados Agnes,
bir6sSgi titk6r
flgyszakok valamennyi nemperel Bartosn6 dr. Tihanyi Krisztina,

dr.

dr.

I2

flgycsoportja, v6grehajt6si iigyek

dr. Nagy

dr,

Lhszl6ne

dr.

kiv6ve abirhk 6ltal intlzett iigyeket
Hajnalka,
A szab6lys6rtdsi iigyszak valamenny Petr5sn6 dr. Czeczon Katalin.
iigycsoportja
dr. Blasty6k Ilona,
Szoke Tiborn6 dr.

CsernSl

8

3. melldklet az iigyeloszt6si rendhez

A kirendelt bir6k 6ltal jntlzettiigyek
me lldklet id6 b eli

t4.

h

at6ly a: 2uZl=+6reitgts-i-+41 2022.

N6v

Tan6cssz6m

dr. Nagy
LSszl6ne dr.
Csern6k

I
J6r6sbfr6s6shoz
I
I Honnan I Id6tartam

I

firendel6s a

Bdk6si
J6r6sbir6sdg

Helyettesit6s,
sorrendben

A

biinteto peres i.igyszak
valamennyi i.igycsoportja,

de

Hajnalka,

-f6l
Intezetl iigycsoport

a

kozleked6si

biincselekmdnyek koziil
csak a jdrmilvezetls ittas

bir6
kijelol6s:
fiatalkoruak
elleni
biintetoelj6r6sban itelkez6

Sllapotban ds
a
jhrmivezetes b6dult dr. Blasty6k

6llapotban vdts6ge miatt Ilona,
indult iigyek
Bartosn6 dr.
Nemperes iigyek:
Tihanyi
fiatalkorriak
Krisztina,

bir6

biintet6

nemperes

Petrdsnd

iigye

Czeczon

egyszeriis(tett

Katalin

dr.

feliilvizs96lat
kiildnleges eljfirss

bir6i

hatdskorbe

tartoz6
&15.

dr. Bir6

Gyulai

Mariann,

J6rdsbir6s69

bir6
kijelol6s:
fiatalkoniak
elleni
biintet6elj6r6sban

itelkez6 biro

nemperes

iigyek

Biinteto iigyszak

peres Sz6ke

iigycsoportja: kozleked6si Tiborn6 dr,,
brincselekm6nyek

dr.

Nagy

kivdve:
j6rmiivezetds ittas

Liszl6ne

Sllapotban 6s

Hajnalka,

j6rmivezetls
b6dult 6llapotban
vdtsdge miatt

indult tigyek
Nemperes iigyek:
bi.intet6vdgzds

meghozatalfira
ir6nyul6 elj6rSsra
taftoz6 kcizleked6si
t6rgyu iigy
az alapigyhoztartozo
egyszenisitett

feliilvizsg6lat ds
kiilcinleses eli6r6s

dr,

Csern6k

dr.

R6mer

Judit,

dr.

Szabados

Agnes,

dr. Blasty6k
Ilona,
Bartosn6

dr.

Tihanyi
Krisztina,

PetrSsnd dr.
Czeczon

Katalin

