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1. Alapadatok

1,1, az rigvelosztisi rendet meghat6roz6 vezet6

A j6resblr6s6g rigyeloszt6si rendj6t a jerAsblr6sag elndke a blr6siigok szeNezet'r'I 6s
igazgatAs6r6l sz6l6 2011. 6vi CLXI. t\r (Bszi.lg. S. (11 bekezdese alapjiin - figyelemmel a 6/2015.
(XI.30.1 0BH utaslds (IgazgatAsi szab|lyzat) 115.S. [1] bekezd6s6ben meghatarozott elvekre - a
bir6k v6lem6ny6nek ismeret6ben, a blr6i Eniics 6s a koll6giumok v6lem6nydnek figyelembe
v6tel6vel habirozza meg:

1,2. Az rigvelosztis alapelvei:

Uta]6s a figyelembe vett alapelvekre:

Az iigyelosztesi rend elk6szit6sekor a bir6sAEvezet1je az al|bbi alapelveket vette figyelembe:

- az iigyelosztdsi rend kiterjed minden bir6ra, bir6segi titkerra 6s bir6segi rigyintdz6re
- az iigyeloszdsi rendet tS,/ kell megalkotni, hogy abb6l meghatirozhat6 legyen, az 6rkez6
rigyet kinek kell int6znie

- az iigyeloszdsi rendet a kioszds szempontjai tekintet6ben ki26r6lag el6re meghatirozott
eljArdsi rend alapjiln lehet megveltoztatri

- meg kell hadrozni azt, hogy milyen id6szakonk6nt kell megvizsgAlni az iigykiosztis
tekintet6ben a munkateher jelent6s elt6r6st eredm6nyez6 hadsdt

- az igyek dtosztisakor is az iigyeloszt6si rend alapelveinek megfelel6en kell elj6rni
- az iigyehsztds m6dszer6t el6re meghatirozott elvek szerint Atl6that6an keli meghatirozni,
rigy, hogy abban szubjekdv ddnt6sek ne jebzhassanak szerepet

Senki sem vonhat6 el tdrvenyes blrejiit6l 2011. 6vi CLXL tv [Bszi.]. B.S. [1] bekezdes.

A tijry6ny elhl rendelt bir6 az eljiriisi szab6lyok szerint a blr6sAgon dolgoz6, el6re
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megdllapitott, iigyeloszLisi rend alapjen kijeldlt bir6 [Bszi. 8.S. (2) bek.]

2. ) A blr6sdgon mfikaid6 iigyszakok

A Nyirbdtori Jdrdsbir6s6gon h6t tanacs miikddik, herom biintet6 6s n6gy polgdri rigyszakban.
Mellettiik egyes bfr6i hatiskrjr<ikben bfr6sdgi titkdr jar e1 jogszabiilyban meghatirozofdk
szerint.
A Nylrbetori Iaresbir6sSgokon a tandcsok iiltaldban egyesbir6kent jfrnak eL
Biintet6 iigrszakban a Btk.14.S. (11 bek. a.) pontjdban meghadrozotr esetben egy hivatisos
bfr6b6l 6s k6t rilniikbSl iill6 tanics jer eL

2.1. Biintet6 iigyszak:

2.1.1, Biintet6 fgyszak iigycsoportjail

B - els6folai biirtet6 iigy
Fk. - fiatalkoniak biirtet6 iigye
Bpk.- biirtet6 nemperes iigy
Bpi. - brinret6 peniii(,isi indiwdny
Bny. - nyomoz6si bir6i iigy
Beii. - egy6b iigy (pl, menekriltiigyi 6rizer meghosszabbit6sa, egyes krilcinleges
elj6r6sok)

Szab6lys6rt6si iigyek:

Szk. - szabi{lys6ndsi hat6sSg hardrozata ellen benyijtott kifogas
Sze. - szab6lys6rt6si elzdrdssal is sfjrhar6 szabiilys6ft6si rigy
Szo. - szabdlysertesi iigvben emel ijgl dsri dvds
Szpa. - p6nzbirsiig, helyszini birsSg elzdriisra riirt€n6 etv6ltoztatAsa
Szk6, - kdz6rdekii munka elz6r6sra torr6n6 6Faltoztariisa
Szve. - szab6lys6rt6si egy6b vegyes iigy
Szpi. - szabiilys6rtdsi penijirrtsi iigy

2.2. Civilisztika:

2.2.2. Polgiiriiigyszak

2.2.2.1. P - els6folai polg6ri tigy
Pk. - polgari nemperes iigy
Vh. - v6grehajtesi iigyek

uozudsdEr uEyJZda

2.2.3.1,. G - gazdilkodd szervezerek egymes kdzdfti peres tigye
Gpk, - gazddlkod6 szeryezetek eglrnes kiizdrri nemperes iigye
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2.3. Idegenrend6szettel kapcsolatos iigyek

Ir, - idegenrend6szeti, kiutasiriist el6k6szir6, kiroloncol6si 6rizet meghosszabbiresa,
kifog6s elbiriiliisa

3.) U$/szakok szerinti iigykioszt6s

J.r, ugj.Ktoszuts

Az [gyek kiosztesa va]amennyi iigyszakban a j6ri6sbir6s6g elndk6nek feladata.

Akad6lyozhtasa eset6n a tandcsszAm szerint kdvetkez6 bir6 v6gzi az iigykiosztAst.
it€lkez6si sziinetben az iigyeleri telv szerint kijelOlt bir6 osztja ki az tigyeket.

3.2. Az iigykiosztes m6dszer6nek meghatSroz6sa

Az iigykioszils alapja minden tigycsoportbon oz 1rkeaisi sorrend, Az gyek tandcsra kiosztdso
gycsoportonkdnt, a soron kaivetkez6 gyszim 6.s a tandcsok szdmozdsinok sorrendje szerint

tdrtdnik

Az automatikus iigykioszt6s alkalmazott m6dszer6nek meghat6rozdsa (Biisz.29-32. g. Ig. szab6lyzat
116.5. (1) bek.) Az iigyek kiosztAsa 6rkez6si sonendben a soron kdvetkez6 rigysz6m 6s tan6cssz6m
alapj6n tdn6nik.

3.3. Tdbb iigyelosztdsi modszer alkalmaz6s5nak szabdlyai:

A biintet6 iigyszakban az iigyek kiosztasa 6rkez6si so[endben rdn6nik, az 6rkezett iigyek a tardcsok
sz5mozds6nak sonendj6ben kertilnek kioszt6sra. (Igazgat6si szab. 116.S. (1) bek. b.) 6s i) ponrja)
A szabiilys6rt6si iigyeket bir6sAgi titkiiri taniics int6zi.

Civilisztikai iigyszakban az iigyek kioszr6sa az Ig. szab. 116.S. (1) bek. f.) pontja alapj6n
iigycsopoftonk6lt, az ii1y tfugya szerinti szakosodds figyelembe v6rel6vel t6rt6nik. A szakosod6sr
nem 6rint6 iigyek eset€ber az 1g. szab. 116.9. (1) bekezd6s b.) 6s i) pontja alapj6n az iigyeket a
tanAcsok szemoz6suk sonendj6ben kapj6k.

MegelSz6 tdvoltartas havonk6nti vSlt6sban el6re meghatdrozott h6napokban a n6gy polgdri bir6,
it6lkez6si sziinetben az iigyeletes bir6 inr6zi.

Bir6s6g el6 dllitiisos Ligyek havonk6nt vdlt5sbar a biintet6 iigyszakos bir6k kdzdn keflilnek
kiosztesra - el6re meghat6rozott h6napokban - fgy, hogy a migrdci6val kapcsolatos tgyeleftel ne
legyen dtkiiz6s.

Idegenrend6szeti 6s menektiltiigyek inr6z6se k6theti vSltesban mindk6t iigyszakban a tanacsszdmok
sonendje alapjdn tdrt6nik. It6lkez€si sztinerben az tigyeletes bir6 int6zi.



3,4. Az iigveloszt6si rendt6l elt6r6s esetei

3,4.2.1. Soron kiviili iigyek eserdben - tanacsok kdzdrt ariinyosan eloszrva
3.4.2.2, Egyesitds, egyiittes elbiriihs v6gett - kor6bban 6rkezerr tigyhdz egyesifve
3,4.2,3. Bir6 kiziiriisa rnian - elfogultsi4g, penljit6s, hat6lyon kiviil helyez6s eset6n
3.4.2,4. Az e\6zmA:1j'yel szoros dsszefiigg6s miatr fjnak iktatott iigyekben

3.4.3. Az egyenletes munkateher biztosirds
A stadsztika adatai alapj6n az elntik minden h6nop 5. napjiig megvizsgAua az 

'rkezett,befejezeft, folyamatban maradt gyeket, azok silyszdmdt 6s mennyisd.gdt, egyenl6tlen
munkateher eset6n eltdr az automatikus szignSl6si rendt6l annak kiegyenlit6s6ig.

3.4,3.1. Ugyh6tral6k feldolgoziisa mian
3.4.3.4, Az tigy munkaig6nyess6ge, edelrne miatt
3.4.4.1. It6lkez6si sziinet tartalma al
3.4.4.2. Abir6 ti4voll6te miatr - figyelemmel az iigy jelleg6re
3.4.4,3, Abird szolgiilari viszony6nak megszondse miau
3.4.4.4. Abir6 tart6s (30 napot meghalad6) rdvoll6re miatt
3.4.4.5. Tdbb szempont egyiittes fern6ll6sa eset6n

3.5. A vezet6 6ltal int6zett riglrek kiosztds6nal{ m6dszere
Az automatikus fgykiosztas alapjdn (Btisz.29-32. S. Ig. szabalyzat 116.3. (1) bek.), azonban
figyelembe kell venni a kioszt6s sor6n a vezet6 t6ryyal6si nap kedvezm6ny6t, illetve az eltal
v6gzend6 igazgatesi f eladatokat.

3.6. Az iigykioszt6s menete a vezet6 eset6ben az 3.2 6s a 3.3 pontokban foglaltak alapjdn rd 6nik.

3.7. Az 6toszt6s rendie

Atosztiiskor az iigy kiszign6ldsa az iigyelosztasi rendben meghatArozott eltal6nos szab6lyok szerint
titrt6nik.
Az iigyek iitosztasiir6l a t6rgyal6s esefleges elmaraddser6l az iigyfeleker - az atoszrAs folyt6n kijeldlt
bir6 - halad6ktalanul, sztks6g eset6n rdvid iton, vagy irasban rajdkozratja.

Ha az iigy nem keriil 6toszt6sra, a t6rgyalSs elmaradSsi4r6l az elnijk utasit6sa alapj6n a bir6
jegyz6kiinywezet6je haladEktalanul tdj6koztatja az iigyfeleket.

3. B.Mell6kletek:

I . sz. melldkler: A beoszro[ bir 6k dltdl int6zefl ijgyek
2. sz. mell6klet: A beosztotr rirk6rok 6s a bir6segi iigyinr6z6 6l|al int6zett iigyek

Dr Seres

Nyirbetor, 2019. okt6ber 18.

a jdr6sbir6sag



A mell6klet hatelvos 2020, ianufu 01-t6l

Abeosztott bir6k 6ltal int6zett tigyek:

Biintet6 iigyszak:

Dr. Seres Livia

Dr. Margittay Tam6s

1, sz. melldklet:

Fiatalkoniak rigyeinek intdz6s6re kijeldlr bir6,
tergyalja a re kiosztott biinter6 rigyeker, valaminr int6zi
a re kiosztott biintet6 nemperes iigyeket
az iigyeleti rendben meghat6rozott heteken
idegenrerd6szeti 6s menekiiltiigyi meghallgardsokar, az
rigyeleti rendben meghat6rozott h6napokban a bir6seg
el6 dllit6si ijgyeket

Fiatalkoniak iigyeinek intiz6s6re kiieltjlt bir6,
teryyalja a 16 kosztott biintet6 iigyeket, valaminr inrdzi
a r; kioszrotr biinre(6 nemperes ijgyeket.rcurpereb uEJeKer
az iigyeleti rendben meghat6rozott heteken
idegenrenddszeti 6s menekiiltiigyi meghallgatesokar, az
iigyeleti rendben meghat6rozott h6napokban a bir6seg
el6 alutesos iigyeket

Fiatalkoniak iigyeinek int6z6s6re kijeldlt bir6,
tifgyalja a ji6r6sbir6s6g hat6skdr6be tartoz6
nyomoziisi bir6i rigyet
t6rgyalja a 16 kiosztott btintet6 iigyeker, valamint int6zi
ra kiosztott biintet6 nemperes iigyeket,
az rigyeleti rendben meghat6rozott heteken
idegenrend€szeti 6s menekiilttigyi meghallgar6sokat, az
iigyeleti rendben meghat6rozot h6napokban a bir6sdg
el6 Silit6sos iigyeket,
intezi a rd kioszron szabdlys6fldsi rigyeker

1.B. tandcs tdrgyalja a Nyirbdtori J6resbir6s6g hat6skdr6be tarroz6
- kdzvadas biintet6 iigyek kdziil minden els6k6nr 6rkezeftet,
- int6zi a tiirgyaliis mell6z6ses rigyek kiiziil minden els6k6nt 6rkezeftet
- t6rgyalja a misodik 6s negyedik negyed6vben 6rkez6 mag6nvadas iigyeket,
- febru6r, m6jus, jrilius, november h6napban int6zi a bir6s6g el6 6llit6si tigyeke!

1.B. tandcs Dr Hajdfn6 dr Pet6
Andrea

2.B. tanacs

E.B.tandcs
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2.B. tanacs t6rgyalja a Nyirbdtori Jiirisbir6seg har6skdr6be tartoz6
- az 6rkezett kiizvddas biinret6 iigyek kdzril minden mdsodikat
- int6zi tiirgyaliis-mell6z6ses iigyek kdziil minden m6sodikat
- az els6 6s a harmadik negyed6vben 6rkez5 magiinvddas iigyeket,
- mdrcius, jinius, okt6ber h6napokban int6zi a bir6s6g et6 6llit6si iigyeker.

8. B, tanacs t6ryyalja a Nyirb6tori Jifuasbir6sdg hat6skdr6be rartoz6
- biintet6 iigyek kijziil minden harmadik 6rkezetrer,
- nyomozdsi bir6i rigyeket,
- minden harmadik t6rgyal6s mell6z6ses iigyet,
- minden elzfudssal sfjthat6 szabiilys6rt6si iigyet,
-janu6r, 6prilis, szeptember 6s december h6napokban int6zi a bir6sdg el6 a]]iresos rigyeker.

Polgiiri iigyszak:

3.P, taodcs Dr. K6sa B6la

int6zi a rA kiosztott polgiiri 6s gazdasiigi iigyeket,
az iigyeleti rendben meghatiirozott heteken
idegenrenddszeLi 6s menekiiltiigyi meghallgatesokar,
januSr, m6jus, okt6ber h6napokban a tdvoltart6si ijgyeker

I
iint6zi a 16 kiosztoll polgeri iigyeket
az iigyeleti rendben meghatdrozoft heteken

idegenrend6szeti 6s menekiiltr.igyi meghallgardsokat,
m6rcius, jrilius, december h6napokban a tevolra Asi
[gyeket

4.Ptan6cs Urg6n6 dr. Zelizi
Erika

int6zi a 16 kiosztott poberi iigyeket,
az iigyeleti rendben meghatarozott hebken

idegenrend6szeti 6s menekiiltiigyi meghaligar6sokar,
eprilis 6s szeptember h6napokban a tiivoltanesi
k6relmeket

1.P, taniics t5rgyalja a
- a hdzassdg felbontds6ra, a sziil6i feliigyeleti jog gyakorliisiival kapcsolatos, a gyemektan6sdijra
vonatkoz6 perck egynegyed r6sz6t,

- a hAzassdgi vagyonjogi perek egpegyeddt
- a kdtelfli iigyek egyharmad6r,
- a v6grehajtdsi pereket,
- gazdasdgi rigyeker
- sziikdg szednt egydb polgitui iigyeker.
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2.P. taniics tArgyalja
- a h6zassig felbontdsara, a sziil6i feliigyeleti jog gyakorliisival kapcsolatos, a gyermektanasdijra
vonatkoz6 perek egynegyed r6sz6t,

- a tulajdonjogi,
- az drijkldsi iigyeket,
- szemdlye apottal kapcsolatos perek egyhamadet,
3.P, tanacs tiirgyalja
- a hAzassag felbontesSra, a sziil6i feliigyeleti jog gyakorliisaval kapcsolatos, a gyemekrarrdsdijra
vonatkoz6 perek eglnegyed r6sz6t,

- a szem6lyi dllapottal kapcsolatos perek egyharmad6t,
- a kdtelmi jogviszo[yb6l ered6 iigyek egyharmadi4t,
- sziiks6g szerint egydb iigyeket is riirgyal,

4.P. tan6cs t6rryalja
- a szemdlyi elhpottal kapcsolatos perek egyharmaddt,
- a hdzass6g felbontasiir4 sziil6i feliigyeleti jog gyakorliisiival kapcsolatos, a gyemekrartiisdfjra
vonatkoz6 perek egynegyed r6sz6t,

- valamint a kdtelmi jogviszonyb6l szdrmaz6 iigyek egyharmad6t,
- sziiks6g eser6n egy6b iigyeket is t6rgyal.
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2, sz. mell6kletr

Hatelyos: 2020. januSr 01- 2020. december 31.

A beosztott ti&fuok 6s bir6sr4gi iigyint6z6k 6ltal int6zen iigyek:

Veres Zita

intizi a titkari 6s a v6grehajtdsi iigyint6z6i
hat6sktjrbe tartoz6 v6grehajtesi iigyeket, a
reosztott polgiri €s btintet6 peren kivr.il iigyeker,
a jir6sbir6si4g hatiiskdr6be tanoz6 dzvetit6i
elji6r6sokat, valamint a titkfui hati4sktjrbe tartoz6
egy6b iigyeket

szerdai ndpokon ijgyf6lsegft6 napot rart.

ia v6grehajtdsi keze16 iroda megbizott vezet6je,
dnall6 alAir6si jog n6lkiil int6zi a v6gehajt6ssal
kapcsolalos iigyinl626i feladalokaL vegzi az

iktatdst €s a kiaddsokat.

a titkar tevoll6te eset6n iigyf6lsegit6 napot tart

12. bir6s6gi titk6r Dr Dusa Di6na

bir6s6gi iigyin162cj


