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Jirfsbirrisfg Ugyelosztdsi rendje
2022.janufr l-tdl

Alapadatok

l.l.

Az tigyelosztrisi rendet a tcirv6nysz6k elnoke hattrozza meg. Az iigyeloszt6si rendtol az eljfnfsi
tcirv6nyekben szabSlyozott esetekben, tov6bb6 tgazgatdsi riton a bir6s6g mrikod6sdt 6rinto fontos
okb6.tlehet eltdrni.

L2. AjSrlisbir6s6g

i.igyelosztSsi rendj6t a bir6s6gok szervezetdrll es igazgatdsir6I szoI6 2071. 6vi

CLK.

tdrv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH utasitrls (Ig, szab.) 1 15.
$ (1) bekezd6s6ben meghat6rozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a koll6giumok v6lem6ny6nek
ismeretdben a kovetkezok szennt hat6rozom mes.
2. A bfrt6srlgon miikiidd iigyszakok
2.1. Bi.inteto

A j6rfsbir6srig bir6i (tan6csai) 6s igazs6giigyi alkalmazottai a biintet6elj6rrisr6l sz5l5 2017. 6vi XC.
tcirv6nyben (Be.) 6s az egy6b jogszabillyokban meghattrozolt, a j6r6sbir6sdg hat6skordbe 6s
illet6kess6gebetartozo, a kovetkez6 rigycsoportokba sorolt biintet6iigyekben j6rnak el.

[gyszak i.igycsoportj ai felsorol6s
elsofokri btintetStigy
fiatalkorribtintet6iigye
btirrtet6 nemperes tigy
bir6s6gi mentesitds ir6nti tigy
egydb (vegyes) iigy

2.1 .1 . B Lintet6

o
o
o
o
o

a

2.2. Szab[Iys6rt6s

A j5r6sbir6shgbirii es igazsitgigyi alkalmazottai a szabhlysert6sekr6l, a szabillysertdsi elj6r6sr6l 6s a
szabii'yslrtdsi nyilv6ntart6si rendszerrol sz6l6 2012. 6vi IL torv6nyben (Szabstv.) 6s az egy6b
jogszab6lyokban meghat6rozotL, a j6r6sbfr6srig . at6skdrdbe 6s illet6kessdgebe tartozo, a kcivetkez6
iigyc s oportokb a s orolt szab 6ly s ertd si iigyekb en j 6rnak el.
2.2.

L

o
o

iS

zabrilys 6rt6si tigy szak tigyc s op ortj ai fels oroliis a

szab6lys6rt6si hat6s6g hatdrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
szabflysdrtdsi elzftrhssal is srijthat6 szabiilys6rlds miatti i.igy

.
o
.

szab6lys6rt6si tigyben emelt tigydszi 6v6s

szabilIls6rtdsi penijft6si iigy
szabSlysdrt6si egydb (vegyes) iigy

2.3. Clilisztika
A jrir6sbir6sdgbfuili (tan6csai) 6s igazs6giigyi alkalmazottai a Polg6ri perrendtart6sr6l:sz6l6 1952.
6vi III' tcirv6nyben (Pp.), valamint a 2016. dvi CXXX. torvdnyben (rij pp.) 6s az egyeb
jogszab6lyokban meghatdrozott, aj6r6sbir6s6g hat6skdr6be
6s illet6kess6g6be t uior6,a kovetkezo
tigycsoportokba sorolt polgari tigyekben j6rnak el.
2.3.1. Civilisztikai iigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.I. Polg6ri iigyszak tigycsoportj ai felsorol6sa
o els6fokri polgdri peres i.igy
o polg6ri nemperes iigy
. v6grehajt6si iigy

2.3.3. Gazdashgi
2.3 .3 . L G azdas ilgi iigy szak i.igycs oportj ai fels orol iis a

o
o

els6fokri gazdasilgiperes iigy
els6fokri gazdasilginemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti iigykioszt6s

A j6r6sbir6sdg elndke a kioszt6snak abirSk, a bir6s6gi titk6rok, a bir6s6gi ugyintezo kozotti rnunkateher
jelent6s elt6r6s6t eredm6nyezohatdsfit (munkateher kiegyenlit6sdnek elve;,
to"aUUa az iigyelosztfsi rend
m6dosit6s6nak felt6teleit negyed6vente feli.ilvizsg6lja, 6s sziiks6g esetdn kez dem1nyezi iz
1,gyelosn1sr
rend m6dosit6s6t.

Az tigyteher megoszl6s6t 6rdemben befoly6sol6, el6re nem l6that6 kortilm6ny bekcjvetkez6s6t k6vet6 30
napon belil az i.igyeloszt6si rendet feliil kell vizsg6lni.

Az iigyeloszt6si rend feliilvizsgillatdnak

sztiks6gess6ge eset6n a trirv6nysz6k illet6kess6gi teriilet6hez
tattoz6 j6r6sbfr6s6gi elnrik az iigyelosilSsi rcndre vonatkoz6 m6dosit6 jivaslatx a feliilvizsg6latra
okot
ad6 ktjrtilm6nyr6l va16 tudomiisszerzdst kovet6en haladdktalanul megktildi a t<irv6nysz6k
eln.ok6nek. A
m6dosit6 javaslat megkiild6s6t megeloz6en az 6rintett bir6kkal lehel6seg szerint igyeztetni
kell, ds a
bir6k v6lemdny6t a m6dosit6 javaslattal egytitt meg kell kiildeni.

3.1. Az iigykiosztdsra jogosultak - beledrtve a helyettesitdst is
Az iigyek kioszt6s6t a j6rdsbfu6s6g elncike v6gzi. Helyettesit6sdre
sorrendj 6ben j ogosultak.

a birdk a tan6cssz6nn novekv6

Kizfirt a kioszt6sb6l, aki azigyben a Be., 4 Pp., az ujPp. vagy aszabstv. alapj6nbfr6k6nt nem j6rhat
el, kiv6ve az ngyf6I6ltal bejelentett 6s m6g el nem bir6lt elfogults6gi kifog6s eset6t. A kiosztdsra
jogosult kizfirtsSgakor a helyettesit6s szabilryaitkell alkalm azni.
3.2. Az iiltal6nosan alkalmazott i.igykioszt6si m6dszer meghatdr oz6sa

drkez6si sorrend.

Az

i.igyek tandcsra kioszt6sa

6csok szdmozilsdnak sorrendi e szerint tcilt6nik.
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3,3.

A

kioszt6st vegzo vezet6

a szignillits el6tt meghathrozza a kiosrtand6 iigy neh6zs6gi fok6t

(srilysz6mSt).

Tobb tigyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmaz6s6val kiosztand6 tigyek kioszt6s6nak szabillyai

Biintet6 iigyszakban egyhetes megoszt6sban valamennyi 6rkezett

iigy egy

tan6csra keriil

kioszt6sra.

Civilisztikai i.igyszakban a peres 6s nemperes iigyekben a

-ptratlan ilgysz6mok szerint
tdrt6nik a kioszt6s: a 3. sz6mu tan6csra a 0,2,4,6 6s 8. sz6mra vegzodl tigyek, a 7 . szdm.i;- tan6csra
p6ros

az | ,3 ,5 ,7 6s 9 . szftmra vegzodo iigyek keri.ilnek kioszt6sra.

A

bfr6s6gi titk6rok
bir6srigi titk6rra.

iltal

intezett tigyek kor6ben automatikus szign6kis van

a 15. tan6csszdmu

3.4. Az 6ltalSnosan alkalmazott figykioszt6si m6dszert6l tort6n6 elt6r6s esetei meghatfuroz6sa, amelyek
kiilonosen
3 .4.1 . Elt6r6s az ij:gy tin gy irhoz k6pest
3.4.1.1. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3.4.I.2. Nemzetkozi elemet tartalmaz
3 .4.2. Perj o gi hely zethez kdpest
3.4.2.1. Soron kivtili iigy
3 .4 .2.2. Egyesitds, egyi.ittes elbir6lSs v6gett
3 .4.2.3 . Bir6 kizdrdsa miatt
3.4.2.4. Azijgy el6zmdnyi elj6rds6val fenn6ll6 szoros risszeftigg6s miatt
3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3 .4'.3 .L Ugyh5tral6k feldolgo zfsa mtaff.
3 .4 .3 .2. Ugy munkaig6nyess6ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az iigyek 6rkez6s6b61 ad6d6 egyenl<ltlens6g kiktiszcibol6se 6rdek6ben
3 .4.4. Egyd.b koriilm6ny el<hez k6pest
3.4.4.1, It6lkez6si sz0net tartamaalatt vagy miatt
3.4.4.2. Bfr6 t6voll6te miatt - figyelemmel azigy jelleg6re
3.4,.4.3. Bfr6 szolg6lati viszonySnak megsziin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) tdvoll6te miatt
3.4..4.5. Tobb szempont egyiittes fenn6ll6sa
3.5. A vezet6k 6ltaI intezett iigyek kiosztrls6nak m6dszere
A bfr<is6gi vezeto rdszere azigyek kioszt6s6t befoly6solhatja at6rgyal6si kritelezetts6g mdrt6ke 6s az

rgazgitthsi feladatok munkaterhe. A r6sz6re tort6no i.igykiosztds az illtalinos m6dszerek alapj6n
tortdnik az 3 .2-3 .4. pontban megj eloltek szerint.

3.6. Aziig,ykioszt6s menete
3.6.',1. A kiosztand6 tigy bemutat6sa az iigykiosztilsra jogosultnak
A bir6s6gok egys6ges iratkezel6si szab6lyzatdr6l sz5I6 1712014. (XIL23.) OBH utasit6s
(Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezelendo iratot tigyiratkdnt
az esetleges el6zm6nyi iigyiratokkal felszerelve a lajstromba tdrt6n6 bejegyz6s napj6n, de
legk6s6bb az 6rkez6st kovet6 munkanapon az irodavezeto bemutatja az iigyeloszt6sra jogosult
bir6sdgi vezet6nek.
3 .6.:,2. Az irat utja, a kozremrikodok feladatai
Az igy kioszt6s6ra jogosult az eljdro bir6t legk6sobb az irat bemutat6s6t koveto munkanapon
a jelen tigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijeloli. A kijel6l6s utfn az iratot
nyomban vissza kell juttatni az toditnak. Az iroda az elj6r6 bir6 kijeloldse ut6n a lajstromba
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bejegyzi az erj6r6 bir6i tanfucs sorsz6m6t, majd az fuatot a bir6nak
legk6s6bb a kcivetkez6 munkanapon bemutatja.

3.7.

a

kijelcil6s napj6n, de

Az fuIosztds rendje
Az iigyek Stosztdsfuta csak kiv6telesen, a jogszabilIyban el6irt feltdtelek fenn6ll6sa eset6n l<eriilhet
sor
azzaI, hogy ilyen esetben az :i;gy kiszign6lSs a az igyel.oszt6si rendben meghat6rozott
6ltal6nos
szab6lyok szerint tort6nik.
3 .7 .I .Az fitosztds esetei
A bir6sdg elncike, illetve az iigykiosztfusrajogosult mds bir6s6gi vezet1 M 1,gy int6z6s6vel
m6sik tan6csot (bfr6t) jel<il ki akrzhrilsa, abfu6 szolgillati viszony6nak *.grotdre, a tart6s
t6voll6te, az rjrgy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkateher biztosithsa, az
iigyh6tral6k feldolgoz6sa, a bfr6 rithelyezdse, kirendel6s e ds kizhrltsa eset6n.

3.7.2. plj6r6s azigy 6toszt6sakor
AtosztSskot az ij;gy iratai bemutat6sra keriilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, 6 az iraton az
6tosil5s ok6nak megjeldl6se mellett m6sik tan6csot (bir6t) jel6l ki, 6s d6tummal, al6ir6ssal
ellStva bemutatja az irodinak az igyet az 6toszt6s lajstromban trirt6n6 6tvezet6se 6rdek6ben. A
Beisz. 87. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijelol6s m6dosit6sa eset6n az iroda az igyirat
bemutat6s6val 6rtesiti mind a kor6bban, mind. azrijonnan kijelcilt bfu6t. Az 6tos46s ttz 1Italfnos
iigykiosztdsi m6dszerek szerint tiirt6nik.
3.8. A helyettesit6s rendje
A helyette s it6 s rendj 6t az ij'gy elo sil6s

i rend mel I 6kletei tntalmazz6k.

3.9' A jelen iigyelosztdsi rend az 1.,2.,6s 3. sz6mri melldkletekettartalmazza.

Gyula, 2021, december 13.

a tiirv6nysz6k elniike
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1, mell6klet az igyeloszt6si rendhez
A beosztott bir6k 6ltal intezelti.igyek

A melleklerf id6beli hat6lva:202
Tan6csszilm
a

N6v

november 15-tol
Intezett iigycsoport

dr. B6r6ndi Emese bir6 A civilisztikai i.igyszakok valamennyi peres i.igycs oportj a
Nemperes i.igyek:
egyezs6gi kisdrletre id6z6s
ideiglenes intdzked6s

t6voltart6si elj 6r6s ok
v illasztisi ndvjegyz6kkel kapcsolatos elj 6r6s
bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes iigyek
5.

dr. Dani D6ra, bir6,
kijelolds:
fiatalkoniak elleni

dr. Gyurik
Anita Erzsdbet,
dr. Dani D6ra,
dr, Kuliga
Krisztina,
dr. Hegediis

Norberl B6la
dr. Kuliga

Krisztina,

ittas 6llapotban 6s a j6rmrivezetds b6dult 6llapotban
v6tsdge miatt indult iigyek
Nemperes i.igyek:
fiatalkoruak btinteto nemperes tigye
e gyszertisitett feliilvizs g6lat
kiilonleges elj6rds
bir6i hat6sk orbe tartozo nemperes iigyek

dr. Gyurik
Anita Erzs6bet,

dr. Kuliga Krisztina,
bir6,

A bi.intet6 i.igyszak valamennyi peres tigycsopoftja, de a
kozleked6si brincselekm6nyek koztil csak a jfirmivezetds

kijelol6s:
fiatalkoruak elleni

ittas dllapotban 6s a j6rmrivezet6s b6du1t Sllapotban
vdts6ge miatt indult tigyek
Nemperes iigyek:

dr. Dani D6ra,
dr. Gyurik
Anita Erzsdbet,
dr, Hegedris
Norbert Bdla,
dr. BSr6irdi

biintet6eljSr6sban

it6lkez6bir6

8.

A biintet6 iigyszak valamennyi peres i.igycsoportja, de a
kozlekeddsi brincselekmdnyek kciziil cs ak a jhrmiv ezetes

Helyettesit6s,
sorrendben

bi.intet6elj6r6sban

itelkezo bir5

fiatalkoruak biintet6 nemperes iigye
e gyszenisitett feli.ilvizs g6lat

ktlonleges elj6rSs
bir6i hat6sk orbe tartozo nemperes iigyek

dr. Hegediis

Norbert B6la,
dr. B6r6ndi
Emese

Emese

6

2. melldklet az igyeloszt6si rendhez
A beosztott titk6rok 6s bir6s6gi iigyint6z6k 6ltal intlzettiigyek

A mell6klet rdobeli ha
fanScssz6n
Ndv
15.

1r. Hegedris

M022.iarrutu1
Intdzett tigycsoport

Helyellesit6s,
sorre:ndben

rir6s6gi titk6r

4. bi.intet6 i.igyszak 6s a civilisztikai igyszakok valamenny lr. Kuliga lkisztina,
remperes iigycsoportja, v6grehajt6si iigyek, kiv6ve abirhk 6s z lr. B6r6ndi Emese,
rir6sdgi iigyint6z6k 6ltal intezett iigyeket
1r. Dani D6,ra,
{ szabSlys6rtd si iigyszak valam ennyi iigyc soportj a
lr. Gyurik r\nita

Cserniknd

\z

\{orbert Bdla

Bartha Anett

bir6s6gi

ren de

I

e

lj dr6sb

an

lr. Hegedris Norbert
J6la,

56/2008.(U.26.) Korm. rendelet alapjan potgdri etjdrdsban Csernilmd llartha
zlldthatf hatdsk1rb e tartoz| ilgyek
4nett,
lr. Heged{is Norbert
4z

\tfolitorisznd
lr, Demeter
Umese

.

Dr. Molitorisznd dr.
Demeter Ennese Edit

agyintdzit

Dr.

Erzs6het

(III.2 6 .) Korm.

et alapj6n biintet6
tll6that6 hatAskorb e tartoz6 ii gyek
5 6 /2 0 0 8

Edit

bfr6sdgi

iwintdzd

Bdla
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3. mell6klet az iJ'gy eloszt6si rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal int'zettiigyek

A melleklel;
ll6k rd6belr hat6lva:202
Ian6cssz6n
7.

N6v
dr. Gyurik Anita
Erzs6bet

november 15-tol
Kirendelds a J6rSsbir6s 6shoz
Honnan

Gyulai

202t.07.0t.-

Tcirvdnysz6k

2022.06.30.

b(16

Intdzelt
iigycsoport

Id6tartam

Helyettesitds,
sorrendben

A

civilisztikai iigyszakok
valamennyi peres i.igycsoportj a
Nemperes iigyek:
egyezs6gi kfsdrletre iddzds
ideiglenes intdzkedds

dr. Dani
D6ra,
dr. Kuliga

kizhrhs

Krisztina,

-
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dr, Bir6 Mariann
fiatalkoruak elleni
btintet6eljSr6sra

kiielolt bir6

dr. B6r6ndi
Emese,

t|voltartdsi elj6rSsok

dr. Hegedris

v d'lasztilsi ndvj e gyzdkke I

Norbert Bdla

kapcsolatos eljfirhs
bir6i hat6skorbe tartoz6
nemperes iigyek

Gyulai

Biintet6 iigyszak peres

J6rdsbir6sdg

i.igycsoportja:
kozleked6si
brincselekm6nyek,
kivdve : j6rmrivezetds ittas
Sllapotban 6s j 6rmiivezetds
b6dult Sllapotban vdts6ge

miatt indult iigyek
Nemperes i.igyek:
biintetovdgzds
m

e

ghozatal

6r

a ir

6nylI6

eljfirhsra tartoz6
kcjzleked6s

i thr gy,6 ngy

a b[rd dltal ifiAzeft
alapilgthoz tartozd
e gys

ds

zeriis {t ett fe lillv izs gdlat

kilanleges eljdrds

dr-Banindi
Em€s€

dr. Dani
D6ra,
dr, Kuliga

Krisztina,
dr. Hegedris

Norberl Bdla,
dr. B6r6ndi
Emese

