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1. Alapadatok

1,.1, Az tigyeloszt6si rendet meghatdr oz6 vezet6

Az rigyek erosztdstr a f6 szab6lyk6nt a bir 6s6gr v ezet|l ogorrrtt.

'J,.2. Az iigyelosztds alapelvei

Az tigyeloszttsi rend kialakit6sdra a bir6s6,gok szewezetlr6l €s igazgat6s6r6l sz6l6
2011'.6vi CLXI. torv6ny (Bszi.) 9. s (1) bekezd6se, 10. s (1), (3) bekezdese, valamint a
bir6sdgok igazgat6s6r6l rendelkez6 szabdlyzatr6l sz6l6 6/2015. (XI.30.) OBH utasit6s
(Szab6lyzat) 115. S (1) bekezd6s6ben foglalt alapelvek figyelembev6tel6vel, a bir6kkal
val6 egyeztet6st kovet6en, a Bir6i Tandcs 6s a koll6giumok v6lem6ny6nek az
ismeret6ben kertilt sor.

2.logszabillyihiftt€r

2.1. Atdrv6nyes bir6hozval6 jog

Senki sem vonhat6 el torv6nyes birfijdt6L (Bszi. B. S (1) bekezd6s)

2.2. Attirvdny 6ltal rendeltbit6

A torvdny 6Ital rendelt bir6 az eljdrilsi szabillyok szerint a hat6skorrel 6s
illet6kess6ggel rendelkez6 bir6s6gon rrrfikod6, e16re rnegAllapitott rigyetosztdsi rend
alapj|nkijelolt bir6. (Bszi. B. S (2) bekezd6s)

2.3. Az iigyeloszt5rsi rend tartalma

2.3.1..TanAcssz6m
2.3.2. Tandcsok osszetdtele
2.3.3. Tandcsok, bir6k 6s titkdrok 6ltalint€zett i.igycsoportok
2.3.4. EIjdr 6s akadALy oztatilsa eset6n

2.3.4.1.. ltosztds
2.3.4.2.haIasztds
2.3 . 4.3 . ngy f el.tejeko ztatds

2.3.5. Ugyelosztdsra jogos ult bir 6silgt v ezet6
2.3.6. Ugyelosztds m6dja
' 2.3.6.1.. vezet6k

2.3.6.2. tandcsok
2.3.6.3. egyesbir6k
2.3.6.4. titk6rok vonatkozds6ban

2.3.7. Ki j6r el kiemelt jelent6s6gf rigyben



3. Alapfogalmak

3.1. Ugyszak

A bir6s6gi jogalkalmaz6sra tartoz6 tigycsoportok jogfugak szerinti, vagy az adott
jog6gon behil az elj6r6sban r6sztvev6 szemllyek szerinti egys6ge (biintet6, katonai
bi.intet6, buntet6s-v6grehajtdsi, szabilyslrtlsi, polg6ri, gazdasfugi, klzigazgatltsi,
munkaiigyi). (A bir6s6gi rigyvitel szabilTyair6l sz6l6 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet - a
tovdbbiakban: Brisz.) Z. S 22a. pontla)

3.2. Ugycsoport

A bit6sdgi rigyek t6rgyu,k, valamint az alkalrnazand6 anyagi 6s eljardsi szab6Iyok
azonoss6ga, ktilonbozSslge vary specialitdsa szerinti csoportositdsa. (Biisz. 2. S 18.
pont)

3.3. Ugybe osztds

A 6/2015. (XI'30.) OBH utasit6s 114. S (1) bekezd6se alapjAn annak meghatArozdsa,
hogy abirdk,bir6s6gi titkdrok mely rigycsoportban jdrnak el.

3.a. Ugykiosztfus

A 6/201'5. (XL30.) OBH utasitds 114. S (1) bekezd6se alapj6n annak meghattroz6sa,
hogy az igyek kioszt6sa a birdk (tandcsok) 6\tal az igybeoszt6s szerint ttugyalt
ti gycs op ortokon beltil milyen s zab 6ly ok szerint tort6nik.

3.5. Kirendel6s

A 2011',6vi CLX[. torv6ny (Bjt.) 31. S (2) bekezd€se alapjdn a kirendelds a bir6nak a
bir6s6gok kdzotti rigyteher egyenletes eloszt6sdnak biztositdsa vagy a szakmai
fej16d6s6nek el6segit6se 6rdek6ben m6s szolgilIatihelyre tort6n6 kirendel6se.

4. A bir6sdgokon nlrfik1d6 iigyszakok

4.L. Bi.intet6

4.1J1,. Bi.intet6 iigyszak iigycsoportj ai

Biintet6 iigyek

- B. els6fokri bflntet6tigy



- Fk. fiatalkorri brintet6iigye
- Bpk.btintet6 nemperes tigy
- Bpi. peftjittsiinditv6ny

l. birOsagimentesit6s iranti ugy
- Beri. egy6b (vegyes) tigy

Szabdlys6rt6si iigyek

- Szk' szab6lys6tt6si hat6sd ghatilrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
hat6 szabillysdrtds miatti rigy
y6.szi 6v6s
g koz6rdek{i munk6ra, valamint ezek 6s a
6tv 6lto ztat6s a ir 6nti :irgy- Szp6' a p'nzbirsfug, a helyszini birsfug elzhrfusra tort6n6 1tv1ltoztatasa irdntitigy

- Szk6. a koz6rdekii munka elz6r6sratort6n6 iltvAltoztatfusa irilnti tLgy- Szve. egy€b (vegyes) rigy
- Szpi. szab6Iys6rt6si perrijit6si rigy

4.2. Civilisztika

4.2.1 Civ ili sztikai ii gyszako k

- polgdri igyszak
- gazdas6grigyszak

4.2.2. Polgdri iirg5r szak ii gyc s op ortj ai

- P. els6fokri polgdri peres tigy
- Pk. polgfuinemperes rigy
- Vh. v6grehajtdsi nemperes tigy

4.2.3. G azdas dgi iigyszak iigycs oportj ai

- G. els6fokri gazdasilgrperes flgy
- Gpk. gazdas6,ginemperes rigy

A megkeres6seket Bpk., Pk.,szve., Gpk. rigycsoportba kell besorolni.

5.'U gy szakok szerinti iigykiosztds

5 J1,. Az i.igykioszt6sra j ogosultak

Az tigyek kiosztisAra valamennyiigyszakban a j6r6sbir6s6g elnoke jogosult.



.4,,'.
A i6t-dsbtt6s6g elnok6nek akad tlyoztatasa eset6n N6methn6 dr. szab6 Eva bir6, az 6akadillyoztatdsa esetdn a visdrosnam€nyi Jhr6sbirosdg t"d- bir6ja, ABCbetiirendben egymdst kovetve v6gzi az igyekkiosztfusilt. '

A tdrv€nykez6si szrinetben a bir6k ktildn tigyeleti beosztdsa szerint kijelolt bir6 v6gzi
az igyekkiosztils6t

5.2. A kiosztand 6 iiw bemutatA sa aziigykioszt6rsra jogosultnak

Az iroda k6nt kezelend6 iratot irgyiratk6nt azesetleges mba bejegyz*s napj6n, de legk6s6bb
az 6rkez6 az igyeloszttsiajogosuiinak.

Ha a kezdSitat 6s a kezd6iratk6nt kezelend6 irat az elektronikus kapcsolattartas
nt76n erkezett, akkor azt a BIR-O lajstromprogram utl6n kell bemutatni. Ha ennekfeltetelei nem adottak, akkor az irod,.a u, 

"tlktionikus iratokat kinyomta t1a, €s az (1)
bekezd6sben irtak szerint j6r eL

5.3. Az i.igyeloszt6s rendszere

5.3.1. Civilisztik ai igyszakban

Civilisztikai igyszakban az rigyek kioszt6sa a 6/ 201,5. (XI.30.) OBH utasit6s 116. S (1)
bekezd6s 0 pontja, a 14/2002. (VIII.01.) IM rendelet 3i. S 0 pontja atapjbn
tigyszakonk6nt, rigycsoportonk6nt tort6nik akk€n! hogy a j6r6sbir::os6g hat6skor6be
tartoz6 polgdri - _gazdasagi peres tigyeket - vala-mennyi rigycsJportban _ a
civilisztika i ugy szakban kijetolt bir6k 1 / i - 1, / g - 1, / g ar ilnyban irrtiiru.

A megel6z6 tttvoltattds irdnti peren kivtili ugyekben havonta felvdltva - az igazgat6si
feladatokat is e11dt6 i6r6sbtr6s6g elnok6nek kiv6tel6vel -, p6ratlan €s pdros
h6napokban kertilnek a bir6k kijelol6sre.

A1"1"1 kivuli tigyeket - a mege16 z6 t|voLtartds ir6nti peren kivrili iigyek kiv6tel6vel
- dr. BaloghZoltfuntitkdr int6zi.

A vdgrehajtdsi peren kivtili rigyeket - abir6s6.gi v6grehajt6sr6l sz6l6 1gg4.6vi LIII.
trvdny - a tov6bbiakban: vht. - 260. s (1), (2) bekezdds6bery a 261.. S_6ban
me ghat6ro zottak kiv6tel6vei - dr. Balo gh zortfun bir 6s6.gi titkar int6zi.
+ v6grehajtdsi igyint6z6 t6voll6te eset6n eleqa a v6grehajtasi ngyint€26
feladatkor6be tartoz6, vht. 260. S (1), (2) bekezd6s6ben, 261. s-abun megha=tarozott
feladatokat.

A tAtgyalils, szem1lyes meghallgatils bir6, bir6sdgi titkdr akadillyoztat(tsa miatti
elmaraddsa eset6n dr. Kiss Adrienn Anita bir6, az 6 akadilIyoitute"u eset6n a
Vds6rosnam6nyi Jdrdsbir6silg tdbbi birfija, ABC betfrendben egym6st kovetve
j o go sult a t6r gy al6s elhalaszt 6s 61 6l a t6j6ko ztat6st me gadni.



5.3.2. Biintet6 tigyszakban

Btintet6 igyszakban - a 6/2015. (XI.30.) OBH utasit6s 116. S (1) bekezdes a) pontja, a
1'4/2002. (VIII'O1.) IM rendelet 31, g a) pontja alapjfun - az igyekkiosztdsa - iAirOtag
el6 6llit6sos tigyek kiv6tel6veI - pdratlan 6s p6ros igyszdmoi alapj6nt6rt6nik.

Bir6sdg el6 6llit6sos flgyekben havonta felv6ltva, pdratlan illetve p6ros h6napokban
kertilnek a bir 6k kij elol6sre.

A szabllys6rtdsi rigyeket dr. Balogh Zolt6nbir6s6gititk6r tnt6zi.

Az i.igyeloszlts sorttn folyamatosan figyetembe kell venni az igyek silyozfusttt, ablr6
gyakorlati idej6t, egyben torekedni kelt a birdk, bir6s6,gi titk6rok ar6nyos
munkaterh6nek a megval6 sit6s6r a.

Kiemelt jelent6s6gfi,igyet - igyszak szerint - bdrmelyik bir6 tfirgyalhat.

A t6rgyal6s, szem€lyes meghallgat6s bir6, bir6s6gi titkdr akaddlyoztatilsa miatti
elmaraddsa eset6n dr. Kiss Adrienn Anita bir6, az 6 akadillyoztatdsa eset6n a
Vds6rosnam6nyi Jdr6sbir6s6g t6bbi birfuja, ABC betfrendben egym6st kovetve
j o go sult a t6r gy al6s elhalas zt 6s 61 6l a t6j6ko ztat6st me gadni.

5.4. Az iigyelosztdsi rendt6l elt6r6s esetei meghatdrozilsa, amelyek kiiltiniisen:

- a bir6s6g mfkod6s6t 6rint6 fontos okb61,
- az elj6r6si torv6nybenszabillyozott esetekben (p1.: kiz6r6s),
- a soron kivtil t6rgyaland6 rigyek kioszt6sakor,
- egyesit6s, egytittes elbirdl6s v6gett,
- nemzetkdzi elemet tartalmaz6 btintet6 tigy
- torv6nykez6si sztinet tartama alatti id6szefls€.gbiztosit6sa 6rdek6ben,
- a munkasztineti napokra szervezettklszenllt,rigyelet,
- ngyhetral6k feldolgoz6sa,
- tigymunkaig6nyess6ge, terjedelme,
- bir6 tdvoll6te alatt - figyelemmel az iagy jelleg6re,
- bir6 szolgllativiszonydnak a megsz(in6se,
- az igy elSzm6ny6ben eljdr6ssal szoros osszefi.igg6s,
- tobb szempont egyi.ittes fenn6ll6sa

5.5. Az iigykioszt6s menete

A bir6s6g elnoke, illetve akadillyoztatdsa eset6n az igyek eloszt6s6ra a 3.1. pontban
jogosult bir6 az eIj6r6 bir6t legk6s6bb az irat bemutat6s6t kovet6 munkanapon - a
tArgydvben 6rv6nyes, abir6sitgon kifriggesztett i.igyeloszt6si rendnek (Bszi. 9-11. S)
megfelel6en - kijeloli.
Az egyesithet6 rigyek mindegyik6ben ugyanazt abir6t kell kijelolni.
A kijelol6s utdn az iratot nyomban vissza kell juttatni az fuodilnak.
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Az flgycsoporton behili tigymin6s6g statisztikai k6dsz6m6t, a munkateher
m6r6s6hez sztiks6ges adatot, tovdbbA a kijelol6s! annak m6dosit6s 6t 6s id,Opont16t,
illetve m6dosit6s eset€n annak okdt - rovid, 1ehet619g a jogszabAlyra tort6n6 utal6ssal
- az ijgy iratboritdkdn az tigyelosztdsra jogosultblr6silgi iezet6 al6ir6sdval egyritt fel
kell ttintetni.
Az eIi6t6 bir6 kijelol6s6t kovet6en az iroda az igycsoporton behili iigymin6s6g
statisztikai k6dszdm6t 6s a munkateher m6r6s6hei sztiks6ges adatot u'iulrtro-Ul
bejegyzi.

5.6. Az iftosztAs rendje

5.5.1. Az Atosztfus esetei

Az rigyek 6tosztds6ra csak kiv6telesen, a jogszabdlyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa
eset6n keri.ilhet sor.

Valamennyr igyszakban az igyelosztisra jogosult bir6s6gi vezet6 a rrr6r kijelolt
tandcs (bir6) helyett az int€z6s6re m6sik tan6csot (bir6t) jelolhet ki, kiilonosen ha:

- ez a hivatali 6rdek indokolja,
- az elj6r6 tandcs elnoke indokoltan k6ri (pl. egyesit6s szriks6gess6ge),
-kizArilsi ok dll fenn,
- abir6 szolgillati viszonya megszfnt , vagy a tart6s t6voll6te eset6r;
- azigy jellegdre figyelemmel, az egyenletes munkateher biztositdsa indokolja,
- az ngyh6tral6k f eldolgo z6sa 6rdek6ben sztiks6 ges.

5.6.2. Elj 61 6s az rjrgy 6toszt6sakor

Az ngy 6tosztdsakor az ngy kiszignillfusa az igyeloszt6si rendben meghat6rozott
dltai6nos szabilly ok szerint t6rt6nik.

Amennyiben az li.gy 6toszt6sa miatt tdrgyalfus marad el, arr6I az igyfeleket az
6toszt6s folyt6n kijelolt bir6 halad6ktalanul, ir6sban (szriks6g eset6n rovld fLton), az
ngy int€z6s6re irdnyad6 jogszab6ly rendelkez6seinek megfelel6en tdj6koztatla,

5. 7. Utalds az ijrgy elosztAsi rend mell6kleteire

A V6s6rosnam6nyi l6rdsbfu6s6gra beosztottbir6k nev6t, az illtaluk intdzett iigyeket
az ijgy eIo s ztdsi r end'1. . s z ltm:f- me 11 6kl e te tar taknazz a.
A V6s6rosnam6nyi J6r6sbir6sdgra beosztott bir6s6gi titk6rok nev6! az 61ta1uk
intlzett iigyeket az igyelosztdsi rend 2. sz6mt mell6klete tartalmazza.

Vdsdrosnam6ny, 2018. november l_5.

;\)
dr. Kiss fliril-nn nnita

jArAsbir6sig elntike



1. mell6klet n 2019. 6vi iigyelosztilsi rendhez

A beosztot t birik f'Jta,l intflzett ii gyek

A melldklet id6beli hatftlya: 2019.januiir 01. - 2019. december 31.

Tanfcsszdm N6v Int6zett iigycsoport
I,B dr. Babinecz Gyongyv6r j6r6sbir6s6g hatriskdr6be tartozo peres, peren kivlili

biinteto tigyek (Ugyeloszt6si rend 4.1.1. pontja),
bir6s6g e16 6llft6sos i.igyek - phratlan h6napokban

4.8. dr. Ancs6k Szilvia j6r6sbir6s6g hatriskdr6be tartoz6 peres, peren kivi.ili
bi.inteto iigyek (Ugyelosztdsi rend 4.1J. pontja)
bir6s6g e16 6llftrisos iigyek - p6ros h6napokban

1.P N6methnd dr. Szab6
Eva

elsofokri polgiiri, elsofokri gazdasitgi peres i.igyek
egyharmada (Ugyelos ztdsi rend. 4 ,2 ,2. pontj a, 4 .2 .3 .

pontja), megelozo t|voltartSs ir6nti peren kivrili
iigyek minden p6ros h6napban

3.P. dr. Grajczdrik Trinde els6fokri polg6ri, els6fokri gazdasdgi peres iigyek
egyharmada (Ugyeloszt6si rend 4.2.2. pontja, 4.2.3,
pontja), megelozo t6voltarl6s ir6nti peren kiviili
iigyek minden p 6r atlan h6napb an

5.P. dr. Kiss Adrienn Anita elsofokri polg6ri, els6fokri gazdasdgi peres tigyek
egyharmada (Ugyeloszthsi rend 4.2.2. pontja, 4.2.3.
pontia)



2. mell6klet a, 2019.6vi iigyelosztfsi rendhez

A beosztott titkfr i./rtalintlzett iigyek

A melldklet id6beli hatdlya: 2019 . janutu 0l , - 20lg . december 3 I .

Tandcsszdm N6v Int6zett iigycsoport
8. dr. Balogh Zolttn polgriri

iigyek,
iigyek,
feladatkcir6be tartoz6 b6rmely elj ar6si cselekm6ny,
panasznap minden hdten


