
A Szeghalmi Jdrfsbir6sig iigyelosztfsi rendjdnek m6dosit6sa

A mddositott iigyelosztdsi rend alkalmazfls6nak elsd napJa:
20t9, augusztus hd l. napja.

A mddositott iigyelosztdsi rend hat6$os:
20L9. augusztus hd 31. napj{ig.

A korfbban hatdlyos iigyelosztfsi rend alkalmazfs6nak
2019. jftlius h6 31. napja.

l. AJapadatok

l.L Az iigyelosztdsi rerrdet a jdrdsbir6sdg elndke hathrazzameg.

L:: :-:--
1.2. A jdr6sbir6sdg i.igyelosztfsi rendjdt a birosdgok szervezetdrSf ds igazgatdsrir6l
sz6l6 2011. 6vi CLXL tcirv6ny (Bszi.) 9. $ (1) bekezddse alapjrin - figyelemrnel a
612015. (XI. 30,) OBH utasitds (Ig. szab.) 115. $ (l) bekezddseben hatirozottelvekre -
a Bfr6i Tandcs 6s a kolldgiumok vdlemdnyenek ismeretdben a 2019. dvre vonatkoz6an
az alabbiak szerint hatdrozom rneg.

2. A, bir6s6gon mfikiid6 iigysznkok

2.1, Biintet6
A jarasbir6sdg bir6i (tanricsai) ds igazs6gtigyi alkalmazottai a buntet6eljarrisr6l szol6
1998' dvi XIX. tcirvdnyben (Be.), valamint a2017. dvi XC. t<irvdnyben (rij Be.) 6s az
egyib jogszabllyokban meghat6rozott, ajardsbir6s6g hatdskcirdbe 6s ilteiekesiegebe
tart<t26, a kovetkez6 tigycsoportokba sorolt biintet6tigyekben j6rnak el.

2.1 .1 . Bilntetd iigyszak tigycs oportj ai felsorol6sa
o els6fokri biintet6tigy
o fiatalkoru biintetdiigye
o biintet6 nemperes i.igy

" bfr6s6gi mentesites ir6nti iigy
., egyeb (vegyes) Ugy

2.2. Szabdlysdrtds
A j6rdsbir6s6g igazsdgtigyi alkalmazottai a szabitlysdrtdsekrdl, a szabalysdrtdsi
eljdr'dsrol 6s a szabdlys€rtdsi nyilvantartdsi rendszendl sz6l6 2012. dvi II. torv€nyben
(Szabstv.) 6s az egydb jogszab6lyokban meghatdro zott, ajrlrdsbirds6g hatask6r6be 6s
illetrikessdgdbe tartoz6, a kdvetkez6 tigycsoportokba sorolt szabd^tys€rt€si iigyekben
jfrnak el.

2.2.1 . S zab alysdrt6s i iigyszak iigycs oportj ai felsorolds a
.' szab6lys6rt6si hat6sdg hattrozata ellen benyrijtott kifogds (panasz)
t' szab|lys6rtdsi elz6r6ssal is stijthat6 szabdrysdrtds miatti tigyr szab6lysdrtdsi iigyben emelt tigydszi 6vds
r szab6lys€rtdsi perujitdsi iigy
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. szabdlysdrtdsi egydb iigy

2.3, Civilisaika
A j6rdsbfr6sdg bir6i (tandcsai) 6s igazsdgtigyi alkalmazottai a polgdri perrendtart6sr6l
szol6 7952' 6vi III. tdrvenyben (Pp.), valamint a2016.6vi CXXX.-torvenynen (fj pp.)
ds ^z egydb iogszabLlyokban meghatdrozott, a jdr6sbfr6sdg hatlskordbe ds
illet6kessdgdbe tartoz6, a kovetkezd tigycsoportokba sorolt polgdri rigyekben j6rnak el.

2.3.l. Civilisztikai tigyszakok felsorol6sa
2.3,2. PolgAri
2.3 .2.1 . P ol gdri tigyszak iigycsoportj ai fels oro 16 sa
o els6fokt polgfui peres iigy
o polgdri nemperes iigy
r vdgrehajtdsi ilgy

2.3.3. Gazdasdgi
2,3 .3,i . Gazdas6gi iigyszak ilgycsoporrjai felsoroldsa
. els6fokri gazdasdgi peres iigy
o elsdfokri gazdasigi nemperes trgy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztf s

A jdr6sbfr6s6g elnOke a kiosztdsnak a bfr6k, a bir6sfgi titkdrok, a bir6sdgi iigyintdzd
krizdtti munkateher jelent6s elteresdt eredmdnyez6 hatdsdt (munkateher
kiegyenl{tdsdnek elve), tov6bb{ az tigyelosztdsi rend m6dositdsanak feltdteleit
negyeddvente feltilvizsgdlja, ds sziiksdg eset6n kezdemdnyezi az iigyelosztdsi rend
m6dosftris6t.

3.1. Az Ugykiosztdsra jogosultak-beledrtve a helyettesitdst is
Az iigyek kiosadsdt a jdrasbir6sdg elncike vdgzi, helyettesitdsdre dr, Macsdri J6zsef
bir6 jogosult

3 .2. Az 6ltal6nosan alkahnazott ligykiosztdsi m6dszer megha tar oz6sa
Az iigykiosztds alapja minden iigycsoportban az drkezdsi sorrend. Az tigyek tandcsra
kiosztdsa tigycsoportonkdnt, a soron k0vetkez6 iigyszdrn 6s a tandcsok szdmoz6sirnak
sorrendj e szerint tdrtdnik.

3.3. Tdbb tigyelosztdsi m6dszer egyiittes alkalmazds6val kiosztand6 tigyek
kiosxdsdnak szabllyai

- pdro s-piratlan iigys ztrmok.

3.4' Az dltalanosan alkalmazott iigykiosztdsi rn6dszert6l t6rtdn6 eltdrds eserei
meghatirozdsa, amelyek ktrkincisen

3,4.1. Eltdres az Ugy targydhozkdpest
3.4,1.1. Speci6lis szakdrtelmet igdnyel
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3,4.)l .2. Nemzertkiizi elemet tartizimaz
3 .4.t\. Perj ogi helyzethez k6pest
3.4.t\,1, Soronkiviili i.igy
3 .4.11".2. Egyesftds, egyi.ittes elbir6l6s vdgett
3 .4.1..3 . Bir 6 ki:zdr6sa miatt
3.4.1,.4. Az 

'J,gy el<izm6nyi elj6rfs6val fenn6l16 szoros osszefiigges miatt
3,4.:\. Egyenletes munkateher biztosit6sa vdgett
3.4. :\.1 . Ugyh6traldk feldol gozdsamiatt
3.4.:\.2. Ugy rnunkaig6nyess6ge, terjedelme miatt
3,4.:\.3. Az Ugyek erkezds6b6l ad6do egyenlotlens6g kikiiszob0l6se drdekeben
3.4.tt. Egydb kCrrtilmdnyekhez kdpest
3.4.21.1 . Itdlkeziisi sziinet tartama alatt vagy rniatt
3.4.21,2, Biro t6'rollete miatt - figyelemmel az tigy jelleg6re
3.4.2j.3. Bir6 sz,olgdlati viszonyirnak megszrindse miatt
3.4.t!,4. Bir6 tarl6s (30 napot meghalado) t6vollete miatt
3.4.21.5. TObb s:zempont egyiittes fenndll6sa

3.5. A vezet6k iAltal intdzett 0gyek kioszt6s6nak m6dszere
A blir6s6gi vezeto rdszdre az Ugyek kioszt6sfnak m6djdt befolydsolhatja a trirgyakisi
kdtelezettsdg rnertdke 6s az igazgatdsi feladatok munkaterhe. A reszere tcirten6
i.igyliiosztds az 6ltal6nos m6dszerek alapj6n torl6nik az 3.2-3.4. porrtban megjelciltek
szertlnt.

3.6. Az tigykiosizt6s menete
3.6.1. A kiosztando tigy bemutatfsa az iigykiosztfsrajogosultnak
A biros6gok egysdges iratkezel6si szab|lyzatfrol szol6 1712014" (XIL23,) OBH
utasjit6s (Beisz.) 85-87, $-ai drtelmdben a kezd6iratot ds a kezd5iratkdnt kezelendo
iratot 0gyiratkdnt az esetleges elozmdnyi tigyiratokkal felszerelve a lajstromba tcirteno
bejegyz6s napjdn, de legkds6bb az erkezest koveto munkanapon az irodavezeto
bern utatj a az ii g;yel o s ztdsr a j o gosult b ir6s dgi vezetonek.

3.6.i1. Azirat u1ja, a kozremtikdd6k feladatai
Az d.gy kiosztdsara jogosult az eljiro bir6t legk6sobb az rcat bemutat6s6t koveto
munkanapon a jelen tigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijelclli. A
kijelol6s utdn az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodlnak. Az iroda az elj6,ro biro
kijeloldse ut6n a lajstromba bejegyzi az eljfro biroi tan6cs s;orszdm6t, majd az tratot a
bironak a kijelol6s napj6n, de legkds6bb a kcivetkez6 munkarnapon bennutatja.

3.7 . Az ifiosztits; rendje
Az ilrgyek i,tosztirsdra csak kivetelesen, a jogszab6lyban el6irt feltetelek fenn6ll6sa
esetdn kertilhet sor azzal, hogy ilyen esetben az:Jgy kiszigndldsa az tigyeloszt6si
re ndben me ghatdro zott filtal|nos szabdly ok szerint tortdni k.

3.7 .',1. Az tfiosztfts esetei
A birosdg elnoke, illetve az iigykiosztiisra jogosult m6s bir6sdg:.t vezeto az d,gy
intdiresdvel m6rsik tan6csot (birot) jelol ki a kizfrilsa. a brir6 szolgfiati viszonydnak
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megsztindse, a tart6s tdvolldte, az ld;gy jelleg6re is figyelemmel tdvoltdle, az egyenletes
munkateher biztositdsa, az i.igyhdtraldk feldolgozhsa, a bir6 6rhelyez€,se, kirendeldse 6s
kizdrdsa esetdn.

3,.7,2. Eljards az igy 6tosztrisakor
Atosztriskor az ugy iratai bemutat6sla keriilnek a kiosztiisra jogosult vezetonek, i5 az
iraton az iltosztfts okdnak rnegjelclldse mellett mdsik tandcsot (bir6t) jelcil ki, ds
ddtummal, aldirdssal elldwa bemutatja az iroddnak az igyet az 6toszt6s lajstromban
toffdn6 6tvezetdse drdekdben. A Beisz. 87, $ (1) bekezd6se drtelmdhen a kijelblds
m6dosit6sa eset6n az iroda az il,gyirat bemutatrisdval drtesiti mind a kordbban, mind az
rijonnan kijelolt bir6t. Az tttosztis az 6ltaldnos iigykiosztisi m6dszerek szerint tortdnik.

3,8, A jelen tigyelosztrisi rendazl.,2.,3.,4, szdrn0mell6kletekettartalrnazza.

Szeghalom, 2019. augusztus 1.

dr.4ldmeth loltiln
a j 6r6sbir6srig eltrcike



A melleklet id6beli hatAlya:

l. Melldklet

A beosztott bir6k 6ltal intdzett iigyek

3+t+-mdrcir*s-{---?gf ffi
2019, ougusztus tr. - 2019. december 31.

L

Tandcssz6m Neiv

Dr. Ndmeth Zoltdn
biintetd iigyszakos bfrd

Dr, Marlon Erika
polgriri iig'yszakos biro

Dr, Macsdri J6zsef
brinteto iigyszakos biro

Dr. Bir6 A,ttila
potg6ri iigyszakos bi16

lntdzett tigycsoport

Peres iigyek:
- valamennyi bilntetd peres, idedrtve a fiatolkorrtnk
biintetdiigyeit is.
Nemperes iigyek:
- aJiatalkorilak biintetf nemperes ilg1e
- biintetff nemperes iigek
- a birdsdgi titkdr dltal el nem kithatd egydb
bilntetSiigltek
- szabdlysdrtdsi ilgye kben.

Peres iJgyek:
- els6 fokon a polg6ri ijgyszakban elofordulo
valamennyi peres iigycsoport 6s pertipus;
- az egy6b nemperes iigyek,

Peres i.igyek:
- valamennyi biintet6 peres, idedrtve a fiatalkorrlak
btintetoiigyeit is.
Nemperes ilgyek:
- a fiatalkorirak biintetir nemperes i.igye

- biintet6 nemperes i.igyek
- a bir6s6gi titk6r 6ltal el nem hithato egydb
bi.intetoiigyek
- szab6lyserlesi ilgyekben.

Peres tigyek:
- els6 fokon a polgriri iigyszakban elofordu16
valamennyi peres iigycsoporl ds peftipus;
- azegydb nemperes iigyek.

z
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2. Melleklet

A beosztott bir6s6gi titkdr riltal intdzett tigyekben

A mell6klet id6beli hat6lya: 2019. janu6r l. - 2019,december 3 l,

Tandcssz6m Ndv

10. Dr. Gurz6 Mih6ly

Int1zett fl.igycsoport

lntezi a t6rgyal6s mell6z6s6vel elbirirland6
btinteto-, szabdlysdrtdsi-, valamint a

v6grehajtdsi iigyeket, ds a bfr6s6gi titkdr
hat6skor6be utalt nemperes i.igyeket.
- biintet6 nemperes tigyekben a szentdlyes
meghallgatdsok
- szabdlys6rt6si hat6sdg hathrozata ellen
benytljtott kifog6s (panasz)
- s zab6lys6rtesi e I z6r6ssal is; bi.i ntethetri
szab6lys6rtesi i.igyek
- biintetd megkeresdsek telj esftdse
- el6zetes bizonyit6s
- onkenyesen elfoglalt lak6skitirit6se irdnti
tigyek
- gyermektart6sd ij kii | flo I ddm val 6 behajtzisa
- egy6b kiilftldi jogseg6ly
- el6zetes jognyilatkozat nyilvrintart6sba
v6tele irrinti nemperes iigyek
- egy6b, a bir6s6gi titkrir hatdskorebe utalt
nemperes i.igyek.



3. melldklet

A kirendelt bfr6k 6ltal intezetl"iigyek

A m,:fldklet idobeli hat6lya:

Taniircssz6m N6v Intdzett ligycsoport

t-ffi
*ikeses*mi-l+nisg+resrigrof ' - els6 feker a ^elgA*i iigysznkban el6fordul6
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4, mell6klet

A kirendelt bir6s6gi titker 61tal int6zen tigyek

A melldklet id6beli hat6lya: 2019. augusztus l, - 2020. jitlius 31"

Tan6cssz6m Ndv

6. Dr, Papp Zoltdn

Intdzett iigycsoport

Intizi a tdrgyalds mellflzisdvel elblrdlandd
s za b dly s d rtd si-, v alam in t a
vdgreha.jtdsi figyeket, is a blrdsdgi titkdr
hatdskiirdbe wtalt nemperes ilgyeket.
- szabdlysdrtdsi hatdstig hatdrozata ellen
b e ny iljt ott k ifo g tis (p a n as z)
- szabdtrysdrtdsi elzdrdsscrl ,s bilntethetd
szabilysdrtdsi ilgyek
- biintetf megke reselsek teljesftdse
- elflzeleti bizony{tds
- dnkinyesen elfoglalt lakdskiilritdse ilrdnti
iigyek
- gyermektartdsdij killJbldbn vald behajtdsa
- egib kiilJbldi jogsegdly
- elflzetes jognyilatkozat nyilvdntartdrha
ttdtele irdnti nemperes ilgek
- egydb, a blrdsdgi titkdr hatdskbrdbe utslt
nempercs iigyek,


