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Az O roshri zi J 61 6sbir6s { g Ugyelosztiisi rendj e

hatflyos: 2021. mrirr:ius 1-t6l
l.Alapadatok

I.l. Az iigyelosztrisi rendet a torv6nyszdk elnoke halfirozzameg. Az iigyeloszt6si rendtol az
elj6r6si torv6nyekben szabillyozott esetekbenL, tov6bb6 igazgatfsi riton a bir6s6g
mtikod6s6t 6rinto fontos okb6l lehet elt6rni.

|.2. Aj6r6sbir6s6g iigyeloszt6si rendjdt a bfros6gok szewezetlrol 6s rgazgatisdr6l sz6l6 201 1.

dvi CLXI. torv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 61201,5. (XI. 30.) OBH
utasit6s (Ig. szab.) 115. $ (1) bekezdds6ben meghathrozott elvekre -aBir6i Tan6cs 6s a
koll6giumok v6lem6ny6nek ismeretdben a kovetkez6k szerint hathrozom me g.

2. A bfr6srigon miikiid6 iigyszakok

2.1. Btinteto
A jar6sbir6sagbirhi (tan6csai) 6s igazs6gtigyi alkalmazottai a biintetoelj 6rdsr6l sz6l5 2077.
6vi XC. torvdnyben (Be.) 6s az egyeb jogszabiiyokban meghatfrozott, a j6r6sbir6s6g
hatfskordbe 6s illet6kessdgdbe tartoz6, a kovetkez6 [gycsoportokba sorolt biintet6iigyekben
j6rnak el.

2. | .1 . Btintetd iigyszak iigycsoportj ai felsorol6sa
. els6fokribiintet6iigy
o fiatalkonibiintetotigye
. btinteto nemperes iigy
o bfr6s6gi mentesit6s ir6nti iigy
. egydb (vegyes) iigy

2.2. Szabiiys6rtds
A j6r6sbir6s6g bir6i es tgazshgtigyi alkalmazottar a szab6lysdrt6sekrol, a szab6lys6rt6si
elj6r6sr6l 6s a szab6lysdrt6si nyilv6ntart6si rendszerrol s2616 2012. 6vi II. torv6nyben
(Szabs.tv.) 6s az egydb jogszabfilyokban meghathrozoff., a jhrhsbftSs6g hat6skor6be 6s

illet6kess6gebe tartozo, a kovetkez6 iigycsoportokba sorolt szab6lys6rt6si i.igyekben j6rnak el.

2.2. l . S zab6ly s6rt6si iigy szak tigy csop ortj ai felsoro I 6s a
o szab6lys6rt6si hat6s6g hatfurozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o szab6lys6rt6si elzfuhssal is sujthat6 szabftlysert6s miatti tigy
o szab6lys6rt6si iigyben emelt iigydszi 6v6s
o szab6Iys6rt6si perujit6si iigy
o szabSlys6rtesi egy6b tigy

2.3. Clrhsztlka



A j6r6sbir6s6g birrii (tanricsai) 6s igazs6gi.igyi al a 6
1952. evt IIL torvdnyben (pp.), valamint a2Ol6. t6 bjogszabalyokban meghatdrozott, a j6rrisbir6s6g e 3
kcivetkezo tigycsoportokba sorolt polg6ri tigyekben j6mak el:

2.3 .I. Civilisztikai iigyszakok felsorolAsa
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.I. Polg6ri tigyszak iigycsoportj ai felsorol6sa
o elsofokri polgdri peres iigy
o polgriri nemperes tigy
. v6grehajt6si iigy

2.3.3. Gazdasilgi
2.3 .3 .1 . G azdas 6gi iigyszak iigycsoportj ai felsoroldsa
. elsofokri gazdasilgiperes tigy
o els6foki gazdasdgi nemperes tigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztds

A j6r6sbir6s6g elndke a kioszt6snak abirdk, a bir6s6gi titkarok, a bir6s6gi 1,gyintezo kiizcitti
munkateher
tovihbt azi ,1?:1:ff"5?#*T:fJri'r"?f#;fi:::i;l:?;

eset6n kezde ositdsrlt.

Az iigyteher megoszl6srit drdemben befoly6sol6, elore nem 16that6 kori.ilm6ny bekovetkez6s6t
kcjveto 30 napon beltil az iigyeloszt6si rendet feliil kell vizsg6lni.

Az iigyeloszt6si rend feliilvizsgillatdnak sztiks6gess6ge eset6n a torv6nysz6k illet6kess6gi
tertilet6hez tattoz6j6r6sbir6s6gi elncik az:.igyeloszt6si iendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslat1la
feltilvizsg6latra okot ad6 kortlm6nyr6l val6 tudom6sszerzdst kcivetoen halad6ktalanul
megkiildi a torvdnyszdk elnokdnek. A m6dosit6 javaslat megki.ildds et megel1zoen az drintett
bfr6kkal lehet6sdg szerint egyeztetni kelll, 6s abir6l<v6lemdny6t a m6dosiL javaslattal egyi.itt
meg kell kiildeni.

3.1. Az tigykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesitdst is
Az rigyek kioszt6s6t a jdrdsbfuosdg elnoke vegzi. Helyettesft6s6re a bir6k a tanfucsszftm
ncivekvo sorrendj 6ben j o go sultak.

Kizfirt a kioszt6sb6l, aki az tigyben a Be., a Pp., azt$Pp. vagy aszabstv. alapjitnbir6k6nt
nem j6rhat el, kivdve az iJLgyfel rlltal bejelentett 6s m6g el nem bir6lt elfogults6gi kifogds
esetdt. A kiosztiisra jogosult kizlrtsagakor a helyettesit6s szabdlyaitkell altahazni.

3 .2 . Az illt al 6no s an alkalmazott iigyki o s zt6s i m6 ds zer me ghatLr o z6s a
Az iigykiosztds alapja minden iigycsoportban az6rkez6si sorrend. Az tigyek tan6csra kioszt6sa
iigycsoportonk6nt, a soron kovetkez6 igyszfum 6s a taniicsok szimoz6s6nak sorrendje szerint
tort6nik

3.3'Tdbb ligyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazfs6val kiosztand6 i.igyek kioszt6s6nak
szabtiyai

Biintet6 tigyszakban:



J

A btintet6 bir6k kozott az i.igyek eloszt5siin6l a k<izleked6si brincselekm6nyek - a j6rmrivezet6s
ittas 6llapotban v6tsdge 6s a jrirmrivezet6s b6dult 6llapotban v6ts6ge btincselekm6nyek
kiv6tel6vel - a *l5. tan6csra kertilnek kiosztrlsra. Ezt meghalad6an az automatikus szign6las
6rv6nyestil a 3. 6s 14. szhm.6 tan6csok eset6ben oly m6don, hogy az tigyek koziil minden L 6s

2, ugy *m.+i@ a3. szfrnu tan6csra, *+;+##
v@minden3,ilgyaI4.sz6mitan6csraatan6csoksz6maszerintemelkedosorrendben
kertikd( ker ill kiosilfisra.

Kivdtel a bir6sdg el6 5llit6sos iigyek 6s a szem6lyi szabads6g elvon6s6val jdr6
k6nyszerint6zked6sekkel 6rintett i.igyek, amelyek az automatikus szign6l6s aktu6lis rendj6tol
elt6roen
sorrendben keri.ilnek kiosztiisra oly mddon, hogy minden L ds 2. ilg a 3 szdmil tandcsra,
minden 3. ilgy a 14. szdmil tandcsra, a tandcsok sz(tma szerinte emelked6 sorrendben keriil
kiosztdsra.

S zab6lysdrt6si tigyszakban:
A szab6lys6rt6si peres 6s nem peres i.igyek automatikus szigniil6ssal fele-fele arfnyban, a
tan6csok szftma szerint emelked6 sorrenclben keriilnek kioszt6sra a 4.. 12. szirmu taniicsok
kcizott.

Polg6ri tigyszakban:
A polg6ri peres 6s nemperes tigyek azigyszhmvdgz6d6se alapjfunkeri.ilnek kioszt6sra:
A polg6ri peres i.igyekben
minden I,3,7,9 vegzodlsi: az 5. szftmitanacsra,
minden 0 6s 5 vdgzoddsri: a6. sz6mitanfrcsra,
minden 2,4,6,8 v6 gzoddsri : a 7 . szhmu taniicsra.

A civilisztikai nemperes i.igyek automatikus szign6l6ssal fele-fele ar6nyban, a tan6csok sz6ma
szerint emelked6 sorrendben keri.ilnek kioszt6sra a 4., 12. szdmu bir6s6gi tan6csok kozott. A
bir6k 6ltal intezheto nemperes iigyek a tan6csok szdma szerint emelked6 sorrendben keriilnek
kioszt6sra a2.5., 6., 7 . szirmn tan6cs k<izott.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazolt tigykiosztdsi m6dszertol tort6n6 elt6r6s esetei meghatfirozisa,
amelyek ktilonosen
3 .4.1 . Elt6r6s az ijgy thrgy 6hoz k6pest

3.4.1.1. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3 .4.I .2. Nemzetkozi elemet tartalmaz

3.4.2. Perjogi helyzethez k6pest
3.4.2.1. Soron kivtili iigy
3 .4 .2.2. E gyesit6s, e gyiittes elbir6l6s v6 gett
3 .4.2.3 . Bir6 krzfn{,sa miatt
3.4.2.4. Azigy elSzm6nyi eljfuilsaval fenn6ll6 szoros osszefliggds miatt

3 . 4.3 . E gyenletes munkateher biztosit6s a v egett
3.4.3.1. Ugyh6tral6k feldolg oztsa mr
3 .4 .3 .2. Ugy munkai gdnyess6 ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az tigyek 6rkez6s6bol ad6d6 egyenlotlensdg kiki.iszdbdl6se 6rdek6ben

3 .4.4. pgyd.b kdrtilm6nyekhez k6pest
3.4.4.I. It6lkez6si sziinet tartama alatt v agy mratt
3 .4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - fi gyelemm eI az :ij;gy j elleg6re
3.4.4.3 . Bir6 szolg6lati viszony6nak megszrindse miatt



3 '4.4'4. Bfr6 tart6s (30 napot meghalad6) t6volldte miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egyiittes fenn6ll6sa

3.5. A vezetlk 6ltal intezett iigyek kioszt6s6nak m6dszere
A bir6s6gi vezeto rdszdre az igyek kioszt6s6t befolyrisolhatja a tingyalilsi kcitelezetts6g
m6rt6ke es az igazgat6si feladatok munk terhe. A reszere tort6n6 iigy-kioszt6s az 6ltal6nos
m6dszerek alapj an tcirt6nik az 3 .2-3 .4. pontban megj eloltek szerint.

3.6. Az i.igykiosztris menete
3, 6. 1 .A kiosztand6 i.igy bemut at6sa az i.igykioszt6sra j o gosultnak

A bir6s6gok egys6ges iratkezeldsi szabiiyzatfur6l sz6l6 1712014. (XII.23.) OBH
utasftds (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezdoiratkdnt kezelendo
iratot tigyiratk6nt az esetle5Jes elozmenyi iigyiratokkal felszerelve a lajstromba
t<jrt6n6 bejegyzds napjdn, de legk6s6bb az drkezdst kcjvet6 munkanapon az
irodavezeto bemutatj a az ligy elo sztrisra j o go sult bf 16 s 6gi vezet6nek.

3 .6.2. Az tat utja, a kozremtikcjd6k feladatai
Az ngy kioszt6siira jogosult az elj6r6 bir6t legk6s6bb az irat bemutatris6t kovet6
munkanapon a jelen i.igyeloszt6si rendben foglaltaknak megfeleloen kijelcili. A
kijel<il6s ut6n az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodfnix. nt iroda"azelj616
bir6 kijelol6se utiin a lajstrombabejegyzi az eIjdr6 bir6i tan6cs sorsz6m6t , majd az
iratot a bir6nak a kijelol6s napj6n, de legkds6bb a kcivetkez| munkanapon
bemutatja.

3.7. Az fitosztits rendje
Az iigyek 6toszt6s6ra csak kivdtelesen, a jogszabitlyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa eset6n
kertlhet sor azzal, hogy ilyen esetben az tlgy kiszign6l6sa az igyeloszt6si rendben
me ghathr o zott 6ltal 6no s s zab 6lyok szerint tort6.nik.
3 .7 .I . Az iltosztds esetei

A bir6s6g elnoke, illetve az i.igykiosztdsrajogosult m6s bir6s6gi vezeto az i1gy
int6z6s6vel m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki akizindsa, abfto szolgrilati visrony,inat
megsztindse, a tart6s t6vo11dte, az f;gy jellegdre is figyelemmel t6volldie, az
egyenletes munkateher biztosit6sa, azigyhdfiral6k feldolgozisa, abiro 6thelyez6se,
kirendel6se 6s kizdrhsa eset6n.

3 .7 .2.,Eljfu 6s az ijgy 6toszt6sakor
Atoszt6skor azigy iratai bemutatfusrakeriilnek a kioszt6sra jogosult vezetonek,6 az
iraton az ffiosztils okdnak megielcil6se rnellett m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki, 6s
d6tummal, aliifrdssal ell6tva bemutatja azirodtnak azigyet az ftosztfs iajstromban
ttirt6n6 6tvezet6se 6rdekdben. A Beisz. S7. $ (1) bekezddse 6rtelm6ben a kijelcil6s
m6dosit6sa esetdn az iroda az ugyirat bemutat6sdval 6rtesiti mind a korribban, mind
az ijonnan kijelolt birot. Az 6toszt6s az 6ltal6nos i.igykiosztrisi m6dszerek szerint
tiirt6nik.

3.8. A helyettesitds rendje
A helyettesitds rendj6t az igyeloszt6si rend mell6kletei tartalmazzttk.

3.9. Ajelen tigyeloszt6si rend az 1.,2.

Gyula, 2021. februhr 22.

ds 3. szrlmri mell6kleteket
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1. mell6klet az igyelosztSsi rendhez
A beosztott bir6k 6ltal inl"ezettiigyek

A melldklet idobeliI 202 -ttil
Tan6csszSm N6v Intezett iigycsoport Helyettesit6s, sonendben

3. Szoke Tiborn6 dr.
bir6,
kijelcil6s:
fiatalkorriak elleni
bi.intetoelj6r6sban
it6lkez6 bir6

A bi.intet6 iigyszak valamennyi peres
i.igycsoportja, de a kcjzlekeddsi
biincselekm6nyek kdziil csak a
jdmrivezetls ittas 6llapotban 6s a
jhrrniv ezetds b6dult 6llapotban v6ts6ge
miatt indult iigyek
Nemperes iigyek:

fiatalkorriak btinteto nemperes
iigye
e gyszertisitett feliilvizsg6lat
kiilonleges elj6rSs
bfr6i hat6skcirbe tartozo
nemperes tievek

dr. Nagy L6szl6n6 dr.
CsernSk Hajnalka,
Barlosnd dr, Tihanvi
Krisztina.
Petr6sn6 dr. Czeczon
Katalin,
dr. Blasty6k Ilona,
dr. R6mer Judit,
dr. Szabados Asnes

5. dr. Blasty6k Ilona
bir6

A civilisztikai iigyszakok valamennyi
peres tigycsoportja
Nemperes iigyek:

- egyezsegi kisdrletre iddz6s

- ideiglenesintdzkedds
kizdr6s

- t6voltarl6sielj6rdsok

- villasztSsi ndvjegyz6kkel
kapcsolatos elj6r6s
bir6i hatSskorbe tartoz6
nemperes iis.vek

Bartosnd dr. Tihanyi
Krisztina,
Petr6sn6 dr. Czeczon
Katalin,
Szcike Tibornd dr.,
dr. Nagy Ldszl1nd dr.
Cserndk Hajnalka,
dr. R6mer Judit,
dr. Szabados Agnes

6. Bartosnd dr. Tihanyi
Krisztina bir6

A civilisztikai {igyszakok valamennyi
peres iigycsoportja
Nemperes i.igyek:

egyezs6 gi kisdrletre idlzes
- ideiglenesintdzked6s

- kizftrSs

- t6voltart6sielj6r6sok
- vfllasztdsi n6vjegyzdkkel

kapcsolatos elj6r6s
bir6i hat6skorbe tarloz6

nemDeres iisvek

PetrSsnd dr. Czeczon
Katalin,
dr. Blasty6k Ilona,

Sz6ke Tibornd dr.,
dr. Nagt Ldszl1nd dr.
Cserndk Hajnalka,
dr. R6mer Judit,
dr, Szabados Agne.

7 Petr6snd dr. Czeczon
Katalin bir6

A civilisztikai iigyszakok valamennyi
peres iigycsoportja
Nemperes iigyek:

- egyezs6gi kis6rletre id6z6s

- ideiglenesintdzkedds
- kizfirds

- t5voltartSsielj6r6sok
v |laszthsi n 6vj e gy z6kke I
kapcsolatos eljdr6s
bir6i hat6skorbe tartoz6

nemDeres iisvek

dr. Blasty6k Ilona,
Barlosnd dr. Tihanyi
Krisztina,
Szcike Tibornd dr.,
dr. Nagy Ldszl1nd dr.
Cserndk Hajnalka,
dr. R6mer Judit,
dr. Szabados Agnes
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2. melldklet az iJ,gy elosztdsi rendhez
A beosztott titk6rok 6ltal intdzett i.igyek

A mell6klet id6beli hatdI : ZrJZtJ . maius 1-tol
Tan6cssz6m N6v Intdzett iigycsoport Helyettesftds, sorrendben

/1T. dr. Szabador
Agnes
bir6sdgi titk6r

A btinteto iigyszak ds a civilisztika
iigyszakok valamennyi nemperet
iigycsoportja, v6grehajt6si iigyek
kivdve a bir6k 6ltal intlzettiigyeket
A szab6lysdrt6si iigyszak valamenny
iigycsoportja

dr. R6mer Judit,
Bartosn6 dr. Tihanyi Krisztina,
dr. Nagy Lhszlone dr. Csern6tr
Hajnalka,
Petr6snd dr. Czeczon Katalin.
dr. Blastydk Ilona,
Sz6ke Tibornd dr.

12. dr. R6mer Judit
bir6s6gi titkSr

A biintet6 iigyszak ds a civilisztika
iigyszakok valamennyi nemperel
i.igycsoportja, v6grehajtdsi tigyek
kivdve abirhk 6ltal intezett iigyeket
A szab6lys6rtdsi [gyszak valamenny
i.igycsoportja

dr. Szabados Agnes,
Bartosnd dr, Tihanyi Krisztina,
dr, Nagy L6szl6ne dr. Csern6l
Hajnalka,
Petr6sn6 dr. Czeczon Katalin.
dr. Blastyfk Ilona,
Sz6ke Tibornd dr.
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3. melldklet az igyelo:;zt6si rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal intlzetttigyek

A ll6klet idobeli hame :4f 202I. mfircius 1-tol
Tan6cs-

szhm
N6v Kirendelds a

J6r6sbir6s6shoz
IntdzeII tigycsoport Helyettesftds,

sorrendben
Honnan Idotartam

I4 dr. Nagy
L6szl6n6 dr.
CsernSk

Hajnalka,
bir6
kijeldl6s:
fiatalkorirak
elleni
biintetoelj6r6s-
ban itelkezo
bir6

B6k6si
J6r6sbir6srig

2021.0r.0r,
2021.12.3r.

A btintet6 peres iigyszak
valamennyi iigycsoportja,
de a kozleked6si
brincselekm6nyek koztil
csak a jitrmivezetes ittas
6llapotban 6s
j6rmrivezetds
5llapotban vdtsdge
indult iigyek
Nemperes iigyek:

a

b6dult
miatt

fiatalkorriak
biinteto nemperes
iigye
egyszenisitett
feliilvizs96lat
kiilonleges eljdrris
bir6i hat6skorbe
tartoz6 nemperes
iisyek

Szoke
Tibornd dr.,
dr. R6mer
Judit,
dr. Szabados
Agtres,
dr. Blastyrik

Ilona,
Bartosn6 dr.
Tihanyi
Krisztina,
Petr6sn6 dr.
Czeczon
Katalin

&15, dr. Bir6
Mariann,
bir6
kijeldl6s:
fiatalkorirak
elleni
biintetoelj6r6s-
ban
it|lkezo biro

Gyulai
J5r6sbir6s69

202r.01,u.-
2021.12.31

Biintet6 iigyszak peres
tigycsoportja: kozleked6si
btincselekmdnyek

kivdve:
j6rmrivezet6s ittas
6llapotban es
j6rmiivezetds
b6dult Sllaporban
vdtsdge miatt
indult tigyek

Nemperes tigyek:
biintetov6gzds
meghozatalilra
ir6nyul6 elj6r6sra
tartoz6 kiizlekeddsi
t6rgyri iigy
az alapigyhdztartoz6
egyszenisitett
feliilvizsg6lat 6s

ktilcinleses eli616s

Sz6ke
Tiborn6 dr.,
dr. Nagy
Lhszlone dr.
Csern6k
Hajnalka,
dr. R6mer
Judit,
dr. Szabados
Agnes,
dr. Blastyrik

Ilona,
Barlosnd dr.
Tihanyi
Krisztina,
Petr6sn6 dr.
Czeczon
Katalin




