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LI. Az tigyeloszt6si rendet a torv6nyszdk elnoke hatdrozzameg. Az iigyelosztrisi rendt6l az
elj6rdsi ttirv6nyekben szab|lyozott esetekben, tov6bb6 igazgatfusi riton a bir6s6g
mrikod6s6t 6rint6 fontos okb6l lehet eltdrni.

I.2. Aj6r6sbir6s6g tigyelosztfsi rendj6t a bir6s6gok szewezetdrol6s igazgatdsdr6l sz6ld 20IL
6vi CLXL torv6ny (Bszi.) 9.6s 10. $-aalapjdn-figyelemmel a 612015. (XL 30.) OBH
utasit6s (Ig. szab.) 115. $ (1) bekezd6s6ben meghatdrozott elvekre - a Bir6i Tanfcs 6s a
koll6giumok vt5lem6nydnek ismeret6ben a kovetkezok szerint hat6rozom mes.

A bir6sfgon miikiid6 iigyszakok

2.

2.1. Biintet6

A j6r6sbir6s6g birrii (tan6csai) 6s igazs6gtigyi alkalmazottai a biintet6elj fnfsr6l sz6I6 2017 .
6vi XC. torvdnyben (Be.) 6s az egyeb jogszabillyokban meghatfurozott, a j6rrisbir6srig
hatiiskor6be 6s illet6kess6g6be tafioz6, a kcivetkezo iigycsoportokba sorolt btintet6iigyekben
j6rnak el.
Biintet6 iigyszak i.igycsoportj ai felsorol6sa
elsofokribtintet6iigy
fratalkorribriintet6iigye
biintet6 nemperes iigy
bir6s6gi mentesit6s ir6nti i.igy
egydb (vegyes) tigy

2.1 .I .

o
o
o
o
o

2.2. Szabalysdrtds

A

j5r5sbir6s6g birSi es rgazshgiigyi alkalmazottai a szabillys6rt6sekrol, a szab6lysdrtdsi
eljdrrlsr6l ds a szab6lysdrt6si nyilvdntartilsi rendszerr6l sz6l6 2012. 6vi II. tdrvenyben
(Szabs.tv.) 6s az egyeb jogszabalyokban meghatdrozott, a jhrtnbir6s6g hatriskordbe 6s
illet6kess6gdbetartazo, a kcivetkez6 iigycsoportokba sorolt szabilIysert6si iigyekben j6mak el.
2.2.L

o
.
.
.
.

S

zab 61y s 6rt6si iigy szak tigyc s oportj

ai felsorol6s a
szabtiYs6rtesi hat6srig hatilrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
szabtlys6rtdsi elzdrdssal is srijthat6 szabiiysert6s miatti tigy
szabflIys6rtdsi fgyben emelt iigy6szi 6v6s
szabillys6rtdsi perujit6si iigy
szab|lys6rtdrsi egy6b iigy

2.3. Civilisztika

2

i

2.3

alkalmazottai a polgdri perrendtart6sr6l sz6l6
6vi CXXX. tcirv6nyben (rij pp.) 6s az egy6b
hatriskor6be 6s illet6kess6g6be tartoi6, a
n j6rnak el:

.L Civilisztikai tigyszakok felsorol6sa

2.3.2. Polgriri
2.3 .2.1 . Polgriri i.igyszak tigycsoportj ai felsoroliisa
o els6fokri polg6ri peres tigy
o polg6ri nemperes iigy
. vdgrehajtdsi tigy
2.3.3. Gazdasiryi
2.3 .3 . L G azdas dgi i.igyszak iigycs oportj ai fel s
orol iis a
o els6fokri gazdasfugrperes tigy
o els6fokri gazdaslginemperes tigy

3.

tigyszakok szerinti iigykiosztds

esetdn kezdem6nyezi aziigyeloszt6si rend m6

Az iigyteher megoszl6s6t 6rdemben befolyrisol6, el6re nem l6that6
k<iriilm6ny bek<ivetkez6s6t
kovet6 30 napon beltil az iigyeloszt6si rendet feliil kell vizsg6lni.
6gess6ge eset6n a tcirv6nysz6k illetdkess6gi
sztdsi rendre vonatkoz6 nrLbdosit6 javaslatdla
tudom6ssz eru6st kcivetoen halad6ktalanul
6 javaslat megkiildds et megel6z6en az6rintett
bir6kkal lehetosdg szerint egyeztetni kell, ds aaiieuv6lem6ny6t
a m6dosft6 javaslattal egyiitt
meg kell kiildeni.

::=,I-gltl
teruetene
feltilvizsg
megkiildi
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.r. Az tigykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesit6st is
Az iigyek kiosztrisSt a jdr6sbfu5s6g elnoke vegzi. Helyettesit6s6re a
bir6k atan6csszdm
novekv6 sorrendj 6ben

j o gosultak.

Kizdrt a kioszt6sb6l, aki azirgyben?p:., a pp,, aznjpp. vagy aszabstv.
alapjdnbfr6k6nt
nem j6rhat el, kiv6ve az igyfel6ltal bejelentett 6s m6g
el nem bir6lt elfogults6gi kifog6s
esetdt. A kioszt6sra jogosult kizdrtsdgakor a helyettesitZs
szabdlyaitkel.l

allahazni.

3.2. Az 6ltal6nosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszer
meghat6r oz6sa
Az tigykioszt6s alapla minden i.igycsoportb an az 6rkez6si iorrend.
Az tigyek tan6csra kioszt6sa
a soron kovetkezo iigysz6m 6s a tan6cs ok sz[mozit^uxsorrendje
szerint

1ry:::l"nonk6nt,
ronemK

3'3' A kioszt6st vf,e7o vezetl a szign6lSs elott meghatSrozzaa kiosztand6
iigy neh6zs6gi
fokrit (srilyszhm6t).

Tcibb iigyelosztdsi m6dszer egyiittes alkalmazfusrival
kiosztand6 iigyek kios:zt6s6nak szab1lvai

Btintet6 iigyszakban :
A biintet6 bir6k kozcitt azigyekeloszt6sdnrll a kozleked6si brincselekm6nyek - a j6rmrivezet6s
ittas 6llapotban vdtsdge 6s a j6rmtivezet6s b6dult 6llapotban v6tsdge brincielekm6nyek
kivdtel6vel - a 15. tan6csra kertilnek kioszt6sra. Ezt meghalad6an az automatikus szign6l6s
6rvdnyesi.il a 3.6s 14. szdmu tan6csok eset6ben oly m6don, hogy azigyeko 3. ds 74.szdm0
tandcs kdzdtt egyentd ardnyban
+afid€sra a tan6csok szhma szerint emelkedo sorrendben keriilnek kioszt6sra.

a biros6g el6 6llit6sos iigyek 6s a szemllyi szabadsSg elvon6s5val jhr6
k6nyszerint6zked6sekkel 6rintett tigyek, amelyek az automatikus szign6l6s aktu6lis rendj6t6l
elt6r6en a 3. 6s 14. sz. tan6cs kcizott egyenl6 ardnyban, a tan6csok szitma szerint emelkedo
sorrendben keriilnek kio szt6sra.
Kivdtel

Szab6lys6rt6si i.igyszakban

:

A

szab6lysdrtdsi peres 6s nem peres iigyek automatikus szign6l6ssal fele-fel e ardnyban, a
taniicsok szdma szerint emelked6 sorrendben keriilnek kioszt6sra a 4.. 12. szitmu tan6csok
kcizritt.

Polg6ri iigyszakban:
A polg6ri peres 6s nemperes [gyek azigyszdmvdgz6d6se alapjfunkeriilnek kiosztdsra:
A polg6ri peres iigyekben
minden 1,3,J ,9 v6gz6d6sri: az 5 . szhmu tan6csra,
minden 0 6s 5 vegzSdesi: a 6. szSmutan6csra,
minden 2,4,6,8 vdgz6d6sri'. a 7 . szhmu tan6csra.

A civilisztikai nemperes fgyek automatikus szignrll6ssal fele-fele arfinyban, a tan6csok szitma
szerint emelked5 sorrendben keri.ilnek kiosztSsra a 4., 12. szimt bir6s6gi tan6csok kozcitt. A
bir6k 6ltal intezhetr5 nemperes iigyek a tan6csok sz6ma szerint emelked6 sorrendben keriilnek
kioszt6sra az.5., 6.,7 . szdmu tanrics kozott.
3.4. Az 6ltalrinosan alkalmazott ligykioszt6si m6dszert6l trjrt6no elt6r6s esetei meghathrozisa,
amelyek ktiloniisen
3 .4.L Elt6r6s ez ijgy t6rgy 6hoz k6pest
3.4.L1. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3.4.1.2. Nemzetkcizi elemet tartalmaz
3 .4.2. Perj o gi hely zethez kdpest
3.4.2.L Soron kivtili iigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egyi.ittes elbfr6l6s v6gett
3 .4.2.3 . Bir6 kizarasa miatt
3.4.2.4. Az ngy elozmenyi eljhrdshval fenn6ll6 szoros osszefiigg6s miatt
3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3 .4.3 .1. Ugyh6tral6k feldolgo z6sa miatt
3 .4.3 .2. Ugy munkaig6nyess6ge, terj edelme miatt
3.4.3 .3 . Az iigyek 6rkez6s6bol ad6d6 egyenl6tlens6g kiki.iszdbol6se drdekdben
3 .4.4. Egydb koriilmdnyekhez k6pest
3 4 4 . L it6ll<e z6 s i s ztinet tartama alatt v agy miatt
3.4.4.2. Bir6 trivoll6te miatt - figyelemmel azigy jelleg6re
3.4.4.3. Bir6 szolg6lati viszony6nak megsziin6se miatt
.

.
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3'4.4.4' Bfr6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3 .4.4.5 . T6bb szempont egyiittes fenn6ll6sa
3.5. A vezet6k 6ltal intezett tigyek kioszt6srinak m6dszere
A bir6s6gi vezeto rdszdre az igyek kioszt6s6t befoly6solh atja a tfugyal1si
kcitelezetts6g
m6rt6ke 6s az igazgat6si feladatok munkaterhe. A ,"r2"r"trtrtZn6

iigykiosad s az dltaldnos
m6dszerek arapjdn tcirt6nik az 3 .2-3 .4. pontban me gj elciltek
szerint.

3.6. Aztigykiosztris menete
3.6. I .A kiosztand6 tigy bemut at6sa az tigykioszt6sra jogosultnak
iratkezel6si szabdly zatin6l s2616 17 l20r 4. (xII.23.) oBH
$-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezelend6

tort6n6 bejegyzds

T#':%T

i:;ffi

ir o dav ezet6 bemutatj a az i.igyelo s zt6sra j
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sult bir6 s 6gi vezet6nek.
.6.2.A2 irat itja, a kcizremtikiid6k feladat ai
Az ijgy kioszt6s6ra jogosult az eljdr6 bir6t legk6sobb az irat bemutatrls6t kciveto
munkanapon a jelen tigyeloszt6si
kijelolds uthn az iratot nyomban vi
bir6 kijekildse ut6n a lajstromba
iratot a bir6nak a kijel<ilds n
bemutatja.
o

go

3.7. Azfltosfiils rendje
Az iigyek 6toszt6sdta csak kiv6telesen, a jogszabSlyban el6irt felt6tek:k
fenn6lldsa esetdn
keriilhet sot azzal, hogy ilyen esetben
ugy liszign6l6s a az igyetoszt6si rendben
meghatilrozofi Altalfinosszab6lyokszerinttdrt6nik.

i

3.7

.l.Az

6tosztds esetei

illetve az.ti_ey\i9sd.6sra jogosurt m6s bir6s6gi vezeto az trgy
an6csot (bfr6t) ielol ki akiz6r6sa, abiro szolgalati viszony6nit
t6s t6voll6re, az i.igy jelleg6re is figyelernmel t6voll6ie, az
egyenletes munkateher biztosftSs a, az igyhdtralek fetdol g6zdsa, a bir6
6thelyez6se,

kirendel6se es kiz6r6sa eset6n.
azigy 6toszt6sakor
Atosztdskor azigy iratai bemutatdsrakeriilnek a kioszt6sra jogosult
vezetonek, 6 az
iraton az 6toszt6s ok6nak megjekildse mellett m6sik tanalsit (bir6t) jelol
ki, 6s
d6tummal, allir6ssal ellfitva bemutatja az iroddnak az igyet az 6tosa.6s
iajstromban
6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezd6se 6rrelm6ben u ti.l.tote,
aziroda az.d'gyiu.at bemutat6s6val 6rtesiti mind a kor6bbarl mind
tbir6t, Az Stosdds az 6rtar6nos iigykioszt6si m6dszerek szerint
tdrt6nik.

3.7 .2.FljArAs

3.8. A helyettesit6s rendje
A helyettesitds rendj 6t az

'igy eloszt6si rend mell6kletei tartalmazzdk.

3.9. A jelen iigyeloszt6si rend

azr.,2.

6s 3. sz6mri mell6kletek

et tart

Gyula, 2022.janudr 20.
tiirv6nysz6k elntike
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1. mell6klet az iigyeloszt6si rendhez

A beosztott bir6k 6ltal intlzetliigyek
me lldklet id6beli hat6l
Tandcsszdm
3.

2021.'lanudr
Ndv

l-tol
Intdzett iigycsoport

Sz6ke llibornd dr.

A

bir6,

iigycsoportja,

Helyettesitds, sorrendben

biintet6 tigyszak valamennyi peres

dr. Nagy L6szl6n6

fiatalkorfak

de a kozlekeddsi
brincselekmdnyek koztil csak a
jhrmivezetds ittas 6llapotban 6s a

Bartosn6

jhnnivezetds b6dult 6llapotban v6ts6ge
miatt indult iigyek

PetrSsn6

itelkezobiro

kijelcil6s:

elleni
biintet6elj6r5sban

Nemperes i.igyek:

fiatalkorfak biinteto

nemperes

iigye
e gyszenisitett feli.ilvizs g6lat
killonleges elj6r6s
bir6i hat6skorbe tartozo

dr,

Csern6k Hajnalka,

dr.

Tihanvi

dr.

Czeczon

Krisztina,
Katalin,
dr. Blasty6k Ilona,
dr. R6mer Judit,

dr. Szabados Asnes

nemoeres iipvek

5.

dr. Blasty6k Ilona

A civilisztikai iigyszakok

bir6

peres iigycsoportja

Krisztina,

Nemperes tigyek:
egyezsdgi kis6rletre id6z6s
ideiglenes intdzked6s

Petr6snd

-

valamennyi

kizitrhs
t6voltart6si elj 6r6sok
v6lasrt6sin6vjegyzdkkel
kapcsolatos eljhrils
bir6i hat6skorbe tartoz6

Baftosn6

7.

dr.

Tihanvi
Czeczon

Katalin,
Sz6ke Tiborn6 dr.,
dr. Nagy L6szl6n6 dr.
Csern6k Hajnalka,
dr. R6mer Judit,
dr, Szabados Astres

nemDeres iisvek

6

dr.

Bartosn6 dr. Tihanyi

A civilisztikai flgyszakok valamennyi

Petr6sn6

Krisztina bir6

peres iigycsoportja

Katalin,

Nemperes iigyek:

dr. BlastySk Ilona,
Szoke Tiborn6 dr.,

-

ideiglenesint6zked6s
kiz6r6s
tdvoltart5sielj6r6sok
vSlasil.6sin6vjegyzdkkel

-

kapcsolatos eljSr6s
bir6i hat6skdrbe tartoz6

egyezsdgi kis6rletre iddzds

dr,

Czeczon

dr, Nagy L5szl6nd

dr.

Csern6k Hajnalka,
dr. R6mer Judit,
dr. Szabados Astres

nemoeres iisvek

Petr6snd dr. Czeczon

A

Katalin bir6

peres iigycsoportja

Bartosn6

Nemperes iigyek:
- egyezs6gi kisdrletre iddz6s

Krisztina,
Sz6ke Tiborn6 dr.,

civilisztikai iigyszakok valamennyi

-

ideiglenesintdzkedds
kizhrhs
t6voltart6sieljSrSsok
vfllasil.6sin6vjegyz6kkel
kapcsolatos eljSrSs
bir6i hat6skorbe tartozo
nemperes iievek

dr. Blasty6k Ilona,

dr,

Tihanvi

dr. Nagy L5szl6n6
Csern6k Hajnalka,
dr. R6mer Judit,
dr. Szabados Agnes

dr.

6

2. melldklet az igyeloszt6si rendhez
A beosztott titk6rok Sltal jntlzelt iigyek

A melldklet id6be
Tan6cssz6m
4.

dr,

N6v

2020. m6ius 1-t6l
Intdzett iigycsoport

Szabador

Agnes
bir6sSgi titk6r

12.

A

Helyettes it6s, s orrendben

biintet6 iigyszak 6s a civilisztika dr. R6mer Judit,

iigyszakok valamennyi nemperel
iigycsoportja, vdgrehajt6si iigyek

Bartosnd dr. Tihanyi Krisztina,

dr. Nagy Ldszl6n6 dr.

Cserndl

kivdve abirhk 6ltal int6zett iigyeket
Hajnalka,
A szab6lysdrtdsi tigyszak valamenny Petrdsnd dr. Czeczon Katalin.
i.igycsoportja
dr. Blasty6k Ilona,
Szoke Tiborn6 dr.
dr. R6mer Judit A biintet6 i.igyszak 6s a civilisztika dr. Szabados
Agnes,
bir6s6ei titkSr
iigyszakok valamennyi nemperer Bartosnd dr. Tihanyi Krisztina,
iigycsoportja, vdgrehajt6si iigyek dr, Nagy LdszlSnd dr. Cserndl
k iv6ve a bir 6k Sltal intlzett ii gyeket
Hajnalka,
A szab6lysdrt6si i.igyszak valamenny Petr6snd dr. CzeczonKatalin.
i.igycsoportja
dr. Blasty6k llona,
Sz6ke Tibom6 dr.
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3. mell6klet az igyeloszt6si rendhez

A kirendelt bfr6k 6ltal intezettiigyek
A melldkl et id<5bel I
Tan6csN6v
szim
14.

dr. Nagy
L6szl6n6 dr.
Csern6k

2022

-to
Intezett iigycsoport

Bdk6si
J6r6sbir6s69

Helyettesitds,
sorrendben

12022.0r.u.-

Szoke

12022.r2.31.

Tiborn6 dr,,
R6mer

dr.

Hajnalka,

Judit,

bir6
kijekil6s:
fiatalkoniak
elleni

dr.

6llapotban
j6rmrivezet6s

biintet6eljSr6s-

dr. Blastydk
miatt Ilona,

b6dult

6llapotban vdts6ge
indult iigyek

ban itelkezo

Bartosn6

Nemperes i.igyek:

bir6

Szabados

a Agnes,

6s

fiatalkoruak

Tihanyi
Krisztina,

biinteto

Petr6sn6

nemperes

dr.

dr.

Czeczon

Katalin

&1s.

dr. Bir6

lGwlai

Mariann,

I rararuirorag

bir6

2022.01.0t.2022.12.31.

Szoke

Tibornd dr.,
dr. Nagy

kijelolds:
fiatalkoruak
elleni

Lhszlond
Hajnalka,

btintetoeljirrdsban
itelkez(5 bir6

dr.

Csern6k

dr.
b6dult 6llapotban

R6mer

Judit,

dr.

v6tsdge miatt

indult tigyek
Nemperes iigyek:

Szabados

Agnes,

dr. Blasty6k
Ilona,

biintet6vdgzds
meghozatalSra
ir6nyul6 eljdrdsra
tartoz6 kcizleked6si

Tihanyi
Krisztina,

t6rgyu iigy

Petr6sn6

Bartosnd

az alapigyhdztartozo Czeczon

egyszenisitett
feliilvizsg6lat 6s
ktilcinleges

elirinis

Katalin
]

dr.

dr.

