
A Szeghalmi JSrfsbir6s6g iigyelosztdsi rendje
- a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetben -

2019. mdrcius h6 1. -2}lg.jrilius h6 31.

1. Alapadatok

7.1. Az iigyeloszt6si rendet a jhrhsbir6s6g elnoke hatfirozzarneg.

l'2. A j6r6sbir6s6g rigyeloszt6si rendj6t a bir6s6gol< szervezet6r6l es rgazgat6s6r6l
sz6ro 20rl.6vi GLXI. torv6ny (Bszi.) 9. $ (1) bekezd6se alapjdn - figyelemmel a
612015. (XI. 30.) OBH utasit6s (Ig. szab.) 115. g (1) bekezd6s6ben hattnozottelvekre -
a Bir6i Tan6cs 6s a koll6giumok v6lem6ny6nek ismeret6ben a2019.6vre vonatkoz6an
az alSbbiak szerint hallrozommeg.

2. A bfr6s6gon mtikiid6 tigyszakok

2.1. Btintet6
A j6r5sbir6s5g bir6i (tan6csai) 6s igazs6giigyi alkalmazottai a btintet6elj6r6sr6l sz6l6
1998' 6vi XIX. torv6nyben (Be.), valamint a2017.6vi XC. torv6nyben (irj Be,) ds az
egy6b jogszabilIyokban meghat6rozott, aj6r6sbir6s6g; hat6skor6be 6s illei6kess6g6be
tarroz6, a kcivetkez6 rigycsoportokba sorolt biintet6iigyekben j6rnak el.

2 . 1 .L Biintet6 rigyszak rigycsoportj ai fels orol6sa
o els6fokubrintet6rigy
o fratalkoru biintet6rigye
o brintet6 nemperes iigy
. bir6s6gi mentesit6s irSnti tigy
o egy6b (vegyes) iigy

2.2. Szab6lys6rt6s
A j6r6sbir6s6g igazshgijgyi alkalmazottai a szabirlys6rt6sekr6l, a szab6lys6rt6si
elj5r6sr6l es a szabhlys6rt6si nyilv6ntart6si rendszerrdl s2616 2012.6vi II. torv6nyben
(Szabstv.) 6s az egy6b jogszabillyokban meghat6rozott, aj6r6sbir6s6g hatdskor6be 6s
illet6kess6g6be tartoz6, a kovetkez6 iigycsoportokba sorolt szab6lys6rt6si tigyekben
j6rnak el.

2 .2 .1 . Szab 6lys6rt6s i rigyszak iigyc s op ortj ai fels orolds a
o szabhlys6rt6si hat6s6g hatfirozata ellen benyrhjtott kifog6s (panasz)
o szabtlys6rt6si elz|rissal is sirjthat6 szab6lys6rt6s miatti iigy
. szabfiys6rt6si iigyben emelt tigy6szi 6v5s
. szabflys6rt6si perujit6si iigy
o szabhlys6rt6si egy6b iigy

2.3. Clihsztika
A j6r6sbir6s6g bir6i (tan6csai) 6s igazsigiigyi alkalmazottai a Polg6ri perrendtart6sr6l
sz6l6 1952.6vi III. torv6nyben (Pp.), vaiamint a2016.6vi CXXX. torv6nyben (irj pp.)



6s az egy6b jogszabSlyokban meghathrozott, a j6r6sbir6s5g hat6skor6be 6s
i1let6kess6g6be tartoz6, akovetkaz6 iigycsoportokba sorolt polg6ri iigyekben j6rnak el.

2.3 .1 . Civilisztikai rigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri
2 .3 .2 . 1 . P olgAri rigyszak rigycs oportj ai felsorol6s a
. els6folai polg6ri peres rig'g
o polg6ri nemperes iigy
o v6grehajt6si rigy

2.3.3. Gazdas6gi
2 .3 .3 .7 . G azdasttgi iigyszak rigyc s oportj ai fels orol6sa
. els6foku gazdasilgiperes figy
o els6foku gazdas|gi nempores rigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztds

A j6r6sbir6s6g elnoke a kioszt6snak abirhk, a bir6s6gi titk6rok, a bir6s6gi drgytntlzo
kozotti munkateher jelent6s elt6r6s6t eredm6nyez6 hat6s6t (munkateher
kiegyenlit6s6nek elve), tovhbbS az iigyeloszt6si rend m6dosit6s6nak feltdteleit
negyed6vente fehilvizsg|lja, 6s sziiks6g eset6n kezdem6nyezi az iigyeloszt6si rend
m6dosit6s6t.

3 . 1 . Az rigykioszt6 sra j o gosultak-bele 6rtv e ahelyettesit6st is
Az iigyek kioszt6s6t a jftrhsbiros6g elncike v6gzi, helyettesit6s6re dr. Macs6ri J6zsef
bir6 jogosult

3 .2 . Az 6ltal6nos an alkalmazott iigykioszt6si m6 dszer megharbr oz6sa
Az iigykioszt6s alapja minden rigycsoportban az 6rkez6si sorrend. Az rigyek tan6csra
kioszt6sa iigycsoportonk6nt, a soron kovetkez6 iigysz6m 6s a tan6csok sz6mo zisdnak
sorrendj e szerint tcjrt6nik,

3.3. Tobb rigyeloszt6si m6dszer egytittes alkalmazds6val kiosztand6 iigyek
ki o s zt6s 6n ak sz ab 6ly ar

- p6ros-p6ratlan rigys zhmok
- p6ros-p6ratlan hetek
- az rigyek sflyoz6s6nak figyelembev6tele.

3.4' Az 6ltal6nosan alkalmazatt tigykioszt6si m6dszert6l tortdn6 elt6r6s esetei
me ghat6ro zhs a, amelyek ktilonci s en

3 .4.1. Elt6r6s az :d.gy thrgyhhoz k6pest
3 .4.1.1 . Speci6lis szak6rteimet ig6nyel
3 .4.I .2. Nemzetkozi elemet tartallmaz
3 .4.2. Perj ogi helyzethez k6pest
3.4.2.1. Soronkivrili iigy



3 .4.2.2. Egyesit6s, egytittes elbir615s v6gett
3 .4.2.3 . Biro kiz6r6sa miatt
3.4.2.4. Az iigy elozmdnyt erj6r6shval fennall6 szoros osszeftgg6s miatt
3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3 .4.3.1 . Ugyh6tral6k feldolgozhsamiatt
3 .4,3 .2. Ugy munkaig6nyess6ge, terj edelme miatt
3'4.3.3. Az rigyek 6rkez6s6b61 ad6d6 egyenl6tlens6g kilciszobol6se 6rdek6ben
3.4.4. Egy6b koriilm6nyekhez k6pest
3 .4.4.1 . It6lkez6si sztinet tartama alatt v agy miatt
3.4.4.2. Bir6 t6vo116te miatt - figyelemmel az rigy jellerg6re
3 .4.4.3 . Bir6 szolg6lati viszony6nak megszrin6se miat1.
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) tdvoll6te miatt
3.4.4.5. Tdbb szempont egyiittes fenn6ll6sa

3.5. A vezet6k iitaltntezett rigyek kioszt6s6nak m6ds:zere
A bir6sdgt vezeto r6sz6re az iJ,gyek kioszt6s6nak m6,dj6t befoly6solhatja a tingyalisi
kotelezetts6g m6rt6ke 6s az igazgatilsi feladatok munkaterhe. A r6sz6re tort6nd
rigykiosztSs az titalfrnos m6dszerek alapjdn tort6nik az 3.2-3.4. pontban megjeloltek
szerint.

3 .6. Az rigykioszt6s menete
3 .6.l . A kiosztand6 rigy bemutat6s a az igykioszt6sra jogosultnak
A bir6s6gok egys6ges iratkezel6st szabillyzatilrol s2616 1712014. (XII.23.) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezd6irat<rt 6s a kezd6iratk6nt kezelend6
iratot rigyiratk6nt az esetleges el6zm6nyi rigyiratokkall felszerelve a lajstromba tort6no
bejegyz6s napjfrn, de legk6s6bb az 6rkez6st kovel.o munkanap on az irodavezeto
bemutatj a az iigyelos zthsr a j o gosult bir6s 6gi vezet6nek.

3.6.2, Az tatitja, a kozremtikod6k feladatai
Az ijgy kioszt6s6ra jogosult az eljfuo bir6t legk6sijbb az irat bemutat6s6t kovet6
munkanapon a jelen iigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijeloli. A
kijelol6s ut6n az iratot nyomban vissza kell juttatn i az trodhnak. Az iroda az eljino biro
kijelol6se ut6n a lajstromba bejegyzi az eljino bir6i tanfrcs sorsz6mdt, majd, aL jratot a
bir6nak a kijelol6s napjftn, de legk6s6bb a kovetkez6 munkanapon bemutatja.

3.7 . Az |toszths rendje
Az iigyek fftoszthsftra csak kiv6telesen, a jogszab flyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa
eset6n kenilhet sor azzal, hogy ilyen esetben az liLgy kiszigniiilsa az igyeiosztdsi
rendben meghat6ro zort 6rtal6nos szabSlyok szerint tort6nik.

3.7.L Az |toszths esetei
A bir6s6g elncike, illetve az rigykiosztdsra jogosult m6s bir6shgr vezeto az i1gy
int6z6sevel m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki a Wztrdsa, a biro szolg6lati viszony6nai
megsziin6se, a tart6s t6vo116te, az iJ'gy jel1eg6re is figyelemmel t6voll6t e, az egyenletes
munkateher biztositilsa, az iigyhS'tral6k feldolgozisa, abir6 6thelyez1se,kirendel6se 6s
I<rzinhsa eset6n.
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3,.7 .2. Elj6r6s az :d:gy 6tosztfsakor
Atoszt6skor az iigy iratai bemutat6sra kertilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, 6 az
iraton az iltoszths ok6nak megjeloldse mellett m6sik tanScsot (bir6t) jelcil ki, 6s
d5tummal, alfiirhssal e116tva bemutatja az irodhnak az igyet az iltoszths lajstromban
tcirt6n6 6tvezet6se 6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben u t ii.t,;tet
m6dosit6sa eset6n az iroda az iJ;gyfuat bemutat6s6val 6rtesiti mind a kor6bban, mind, az
fijonnan kijelolt bir6t. Az fitoszths az 6ltal6nos rigykioszt6si m6ds zerekszerint tort6nik.

3.8. A jelen iigyeloszt6si rend az r.,2.,3. szdmumell6kletekettartalmazza.

Szeghalom, 2079. mSrcius 1 1.

1
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1. Mell6klet

A b eo sztott bir 6k 6ltaI intlzett rigyek

A mell6klet id6beli hat6lya: 2019. mdrcius t. - 2019. jfilius 31.

Tan6cssz6m N6v

2. Dr. Marton Erika
p o lgdri iigy szako s b[rd

lntdzett rigycsoport

Peres iigyek:
- elsdfokon a polgdri ilgyszakban elfforduld
valamennyi peres ilgycsoport ds pertfpas;
- az egydb nemperes iigyek.

Peres rigyek:
- elso fokon apolgdritgyszakban elofordul6
valamennyi peres rigycsoport 6s pertipus;
- az egyeb nemperes iigyek.

3. Dr. Macs6ri J6zsef peres rigyek:
brintet6 rigyszakos bir6 - valamennyi brinteto peres, ide6rtve a fiatalkoruak

brintet6iigyeit is.
Nemperes iigyek:
- a fiatalkoruak brinteto nemperes iigye
- biintet6 nemperes tigyek koztil a t6rgyal6s
mellozdses 6s a kiilonleges elj6r6s kor6be tartoz6
rigyek
- a bir6s6gi titk|r 6Ital el nem l6that6 egy6b
biintetorigyek
- szab6lysdrtdsi iigyekben.

4. Dr. Bir6 Attila
polg6ri tigyszakos bir6
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2. Melldklet

A b eo s ztott bir6 s 6gi titkfur 6ltal intlzett iigyekb en

A mell6klet id6beli hatSlya: 2079. janufir 1. - 20f9. december 31.

Tan6cssz6m N6v Intlzettiigycsoport

10. Dr. Gurz6 MihSly Intezt a t6rgyal6s mell6z6s6vel elbir6land6
biintet6-, szab6lysdrl6si-, valamint a
vdgrehajt6si iigyeket, 6s a birosdgi titkfur
hat6skordbe utalt nemperes iigyeket.
- brintet6 nemperes rigyekben a szem6lyes
meghallgat6sok
- szabSlys6rt6si hat6s6g hatdrozata ellen
benyrijtott kifo g6s (panasz)
- szab6lys6rt6si elz6r6ssal is biintethet6
szab6lys6rt6si rigyek
- brintet6 megkeres6sek telj esitdse
- el6zetes bizonyit6s
- onk6nyesen elfoglalt lakSskiiirit6se ir6nti
rigyek
- gyermektart6sdij krilfdldon val6 behajt6sa
- egy6b kiilfcildi jogseg6ly
- el6zetes jognyilatkozat nyilv6ntart6sba
vdtele irSnti nemperes rigyek
- egy6b, a bir6s6gi titk6r hatdskor6be utalt
nemperes iigyek.



3. mell6klet

A kirendelt bir6k 6ltal intdzettiigyek

A me116k1et id6beli hat6lya: 20 I 9. febru 6r l . - 20 1 9, irilius 3 1,

Tan6cssz6m Ndv Intlzettiigycsoport

5. ' 
Sebokn6 dr. Barna Andrea peres iigyek:
B6k6scsabai Jdrdsbir6sSgr6l - els6 fokon a polgdri iigyszakban el6fordul6
2019.02.01.-2019.07.31-ig valamennyiperesiigycsoport6spertipus;
kirendelt polg6ri rigyszakos bir6 - az egyeb,r"rnp"r", ,igy"k,
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