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A Vrlsrirosnam6 nyi J 61 6sbir6srig M6dositott
Ugyelos zthsi rendje

2019.fprilis

1.

-

december

31,.

1. Alapadatok

"1,.L.

Az iigyeloszt6si rendet meghatdrozz6 vezet6

Az tigyek elosztds6ra 15 szab|lyk6nt abir6s6grvezet6 jogosult.
1.2. Az i.igyelosztds alapelvei

Az igyelosztilsi rend kialakitds6ra a bir6s6gok szervezet6r6l 6s tgazgat6s6r6l sz6l6
2011..6vi CLXL torv6ny (Bszi,) 9, S (1) bekezd6se, 10. S (1), (3) bekezddse, valamint a
bir6sdgok igazgat6,s6r6l rendelkez6 szabillyzaft6l sz6l6 6/2015. (XI.30.) OBH utasit6s
(Szab6lyza0 115. S (1) bekezd6sdben foglalt alapelvek figyelembev6tel6vel, a bir6kkal
val6 egyeztet6st kovet6en, a Bir6i llandcs 6s a koll6giumok v6lem6ny6nek az
ismeret6ben kenilt sor.

2.logszabilyihAtt1t
2.1. At0rv6nyes bir6hoz val6 jog
Senki sem vonhat6 el torv6nyes birdjdt6l. (Bszi. S. S (1) bekezd6s)
2.2. A t0rv6ny 6ltal rendelt

bir6

A torv6ny 6ltal rendelt bir6 az etj6r6si szab|Iyok szerint a

hat6skorrei

6s

illet6kess6ggel rendelkezS bir6sdgon miikod6, el6re megdllapitott i.igyelosztdsi rend
alapj6n kijelolt bir6. (Bszi. B S (2) bekezd6s)
2.3, Az tigyelosztAsi rend tartalma
2.3.1,. Tan6cssz5:m

2.3.2. Tan6csok osszet6tele
2.3.3. Tan6csok, bir6k 6s titkdrok 6ItaI intlzett iigycsoportok
2.3.4. Elj dr6s akad6ly o ztatdsa eset6n
2.3.4.7. 6toszt6s
2.3.4.2. halaszt6s
2.3 4.3 . ngy f ehiljeko ztatils
2.3 .5 . U gyel o s zt6sr a j o gos uIt bir 6 s 6,gi v <>zet6
2.3.6, Ugyeloszt6s m6dja
.

2.3.6.1,.

2.3.6.2.
2.3.6.3.
2.3 .6,4.
2.3,7. Ki j6r el

vezet6k
tandcsok
egyesbir6k
titkdrok v onatko zds6ban
kiemelt jelent6s6gii rigyben

3. Alapfogalmak

3.1.

Ugyszak

A bir6sdgi jogalkalmazilsra tartoz6 iig/csoportok jog6gak szerintr, vagy az

adott
jog6gon beliil az eljdrlsban r6sztvev6 szemllyek szerinti egys6ge (btintet6, katonai
biintet6, biintet6s-v6grehajt6si, szabdlyslrtlsi, poIg6rt, gazdasdgi, kozigazgatilsi,
munkaiigyi). (A bir6s6gi rigyvitel szabitlyatr6l s26161,4/2002. (VIII.1.) IM rendelet - a
tov6bbiakban: Btisz.) 2. S 22a. pontla)
3.2.

Ugycsoport

A bir6s6gi iigyek t6rgyuk, valamint az alkalmazand6 anyagi 6s eljdr6si szabillyok
azonossdga, kiilonbdz6s6.ge vary specialit6sa szerinti csoportositdsa. (Brisz. 2. S 18,
pont)
3.3. Ugybe osztils

A

6/201,5. (XI.30.) OBH utasit6s 114. S (1) bekezd6se alapjdn annak meghatArozdsa,
hogy abirdk,bir6sdgi titk6rok mely rig'ycsoportban jdrnak el.
3.a. Ugykiosztds

A 6/2015. (XL30.) OBH utasitds 114. S (1) bekezddse alapjdn annak meghattroz6sa,
hogy az igyek kiosztdsa a bir6k (tandcsok) 6ltal az tigybeosztds szerint t6rgyalt
ti gycsoportokon behil milyen szab iiy ol< szerint tort6nik.
3.5. Kirendel6s

42011,.6vi CLXII" torv6ny (Bjt.) 31. $ ('2) bekezd6se alapjdn a kirendel6s a bir6nak a
bir6sdgok kozotti i.igyteher egyenletes elosztdsinak biztositdsa vagy a szakmai
fejl6d6s6nek el6segit6se €rdek6ben m6sr szolgtlatt helyre tdrt6n6 kirendel€se.

4. A bir6sdgokon

m(ktid6 tigyszakok

4.1. Bi.intetd
4.1.1..

Bi,intetd

i.i

gyszak i.igyc sop ortj ai

Biintetd i.igyek

-

B. els6fokri biintet6rigy
Fk. fiatalkoni biintet6i.igye

Bpk.bi.intet6 nemperes iigy

3

-

Bpi, perdrjitlsiinditv6ny
R. bir6s6gi mentesit6s irdnti tigy
Beii. egy6b (vegyes) tigy

Szab6lys6rt6si iigyek

-

Szk. szabiiyslrtCsi hat6sdghattuozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
Sze. szabillys1rt1si elzlrilssal is srijthat6 szab6lys6rt6s miatti rigy
Szo. szab6Iys6rt6si tigyben emelt igy€szi 6v6s
3z6. a plnzbirsAg, a helyszini birs6,gk0zerdekti, munkdra, valamint ezek 6s a
koz6rdekii munka eIz6r 6sr a tort(in6 6tv fitoztatdsa ir6nti u gy
Szp6. a p€nzbirsilg, a helyszini birsilg elz6rilsra tort6n6 6tv6ltoztat6sa ir6nti

tigy
koz6rdekii munka elz6r6sra tort6n6 6tv6ltoztat6sairdntiij.gy
Szve. egy6b (vegyes)iigy
Szpi. szabiiysdrt6si penijit6si rigy
Szk6,. a

Civilisztika

4.2.

4.2.1, Civ

ili sztikai ii gyszakok

- polgdri

igyszak

- gazdasdgingyszak
4.2.2. Polgdri iigyszak i.igycsoportj ai

-

els6fokf polg6ri peres iigy
Pk. polgdri nemperes iigy
Vh. v6grehajt6si nemperes tigy
P"

4.2.3. G azdas 6gi i.igyszak ti gyc s oportj ai

-

G. els6fokri gazdasdgr peres i.igy

Gpk. gazdasilginemperes tigy

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

5,

rJ

gy szakok szerinti i.igykiosztds

5.1. Az iigykiosztdsra

jogosultak

Az tigyek kioszt6sdra valamennyr igyszakban a j6r6sbir6s6g elnoke jogosult.

Aj6r6sbir6s6geinok6nekakad6Iyoztat6saeset6n,dr.
Babinecz Gyongy6r bir62, az 6 akadttly<>ztattsa esetr6n a V6s6rosnam6nyi JArilsbir6sitg
t6bbi bir6ja, ABC betiirendben egym6st kdvetve v€gzi az ijgyek kioszt6s6t.

A

Nyiregyh6zi T6rv6nysz6k Elnoker a 2019.EI.IILD,6/2. szitm.il- hattnozatixal
N6methn6 dr. Szab6 Eva bir6t - hozz6j6rul6s6val - 2019.6prilis 1.. napjAt6l 2020.
mdrcius 31, napj6ig kirendelte a Feh6rgyarmati JAr6sbir6s6gra, az eredeti
beoszt6sdb6l ered6 it6lkez6si tev6kenys6.9r1.szbeni (50 %-ban) megtartds|val.
A 201,9.E1,VL8.3/2-50. szdmri hatlroz:atAval hozz|jilrul6sdval 2019, dprilis 1.

-

napjdt6l 2020. m6rcius 31. napjdig, de legfeljebb

a

-

Feh6rgyarmati J1rdsbir6s6g
elnokdnek kinevez6s6ig megbizta a Feh6rgyarmati J6t6sbir6s6gon elv6gzend6 elnoki
rgazgatlsi feladatok ell6tds6val.
A torv6nykezdsi sztinetben
azigyek kioszt6s6t.
5,2. A kiosztand6

a

bir6k kiildn rigyeleti beosztdsa szerint kijelolt bir6 v€gzi

nW bemutat6sa az i.igykioszt6sra jogosultnak

Az iroda a papir alapi kezd6iratot 6s a kezd6iratkdnt kezelend6 iratot igyiratk€nt az
esetleges elSzrnlnyi iratokkal felszerelrre a lajstrombabejegyz6s napjdn, de legk6s6bb
az €rkez€st kovet6 munkanapon bemutatla az iigyelosztdsra jogosultnak.

Ha a kezdSirat 6s a kezd6iratk6nt kr:zelend6 fuat az elektronikus kapcsolattartds
nt16n 6rkezett, akkor azt a BIR-O lajsl;romprogram nt16n kell bemutatni. Ha ennek
felt6telei nem adottak, akkor az troda az elektronikus iratokat kinyomtatla, 6s az (1)
bekezd6sben irtak szerint jdr el.
5,3. Az iigyelosztAs rendszere
5.3.1.

Civilisztik ai igy szakban

Civilisztik ai igyszakban az rigyek kioszt6sa a 6 / 2015. (XI.30.) OBH utasitds 116. S (1)
bekezd6s f) pontja, a 1.4/2002. (VIII.01.) IM rendelet 31. S 0 pontja alapjdn
rigyszakonkdnt, iigycsoportonk6nt torlt6nik akk6nt, hogy a j6r6sbir6s6g hat6sk6r6be
tartoz6 polgln - gazdasf,gi peres iigyeket - valamennyi i.igycsoportban - a
civilisztikai iigyszakban kijelolt bir6k 7 / 3 - 1, /3 - 1/3 arfnyban int6zik.

.s

I

Alkalmaz6s utols6 napja: 2019. m6rcius 31.

' Az alkalmaz6s elsd napja: 20l9.6prilis l.
' Az alkalmazds utols6 napja: 2019, m6rcius 31.
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A peren kivi.ili iigyeket - a megel6z6 tinoltartds ir6nti peren kiviili iigyek kiv6tel6vel
- dr. BaloghZoltintitk6r tnt€zi,

A v6grehajt6si peren kivtili tigyeket - a bir6sitgi v6grehajt6srol sz6I6 1994, 6vi LI[.
trv6ny - a tovdbbiakban: Vht. - 260. S (1), (2) bekezd6s6ben, a 261.. S-dban
meghatdrozottak kiv6tel6vel - dr. Balogh ZoIt6nbir6s6gi titk6r int6zi.

A v6grehajtdsi ngyint6z6 t6voll6te eset6n ell6tja a v6grehajtdsi ngyint1z6
feladatkor€be tartoz6, Vht. 260. S (1), (2) bekezd6s6ben, 261,. S-6ban meghatdrozott
feladatokat.
A tilrgyalts, szerndlyes meghallgat6s bir6, bir6s6gi titkdr akad6lyoztatilsa miatti
elmaraddsa eset6n dr. Kiss Adrienn Anita bir6, az 6 akadtlyoztatilsa eset6n a
V6s6rosnam6nyi J6r6sbir6silg t6bbi ltirdja, ABC betiirendben egymdst kovetve
jogosult a t6rgyal6s elhaiaszt6s|r6l a tilj1koztat6st megadni.
5.3.2.

B

i.intet6 i.igyszakban

Biintet6 iigyszakban - a 6/2015. (XI.30.) OBH utasitds 116. S (1) bekezd6s a) pontja, a
14/2002. (VIII.O1.) IM rendelet 3L. $ a) pontja alapjAn - az igyek kioszt6sa - abir6strg
el6 6llit6sos rigyek kivdtel6vel - p6ratlan 6s p6ros igysz€tmok alapjdn tort6nik.
Bir6sdg el6 6llit6sos tigyekben havonteL felv6ltva
a birdk kijelol6sre.

, plratlan illetve p6ros h6napokban

kenilnek

A

megel6z6 tlvoltartds ir6nti peren hiviili tigyekben, havonta felv€ltva, pfrtalan,
illetve pdros h6napokban kertilnek a bir6k kijelol6sre.a

A szab6Iys6rt6si tigyeket dr. Balogh Zo,Itdnbir6s6.gt titkdr int€zi.
Az iigyeloszt6s sor6n folyamatosan figyelembe kell venni az igyek sulyoz6s6t, abir6
gyakorlati idej6t, egyben torekedni kell a birAk, bir6s6,gi titk6rok ardnyos
munkaterh6nek a me gval6 sitts 6r a.
Kiemelt jelent6sdgrl rigyet - iigyszak szerint - b6rmelyik bir6 tdrgyalhat.

A tdrgyalis, szemllyes

titkdr akaddlyoztatilsa miatti
elmaraddsa eset6n dr. Kiss Adrienn Anita bir6, az 6 akadillyoztatdsa esetCn a
Vdsdrosnam6nyi Jtu6sbir6s6g t6bbi bir6ja, ABC betiirendben egymdst kovetve
meghallgatds bir6, bir6s6gi

jogosult a tArgyalils elhalasztAslr6I a t6ji€koztatdst megadni.
5.4. Az iigyeloszt6si

a

rendt6l elt6r6s esetei meghat6rozAsa, amelyek ki.iltindsen:

miikoddsdt 6rint6 fontos okb61,
az eIj6r6si torv6nyben szabLlyozott esetekben (pl.: kiz6r6s),
a soron kivul t6rgyaland6 tigyek. kioszt6sakor,
a bir6s6g

Az alkalmaz6s els6 napja: 2019. 6prilis

1.

6

-

egyesit6s, egyi.ittes elbir6l6s v6gcltt,
nemzetkozi elemet tartalmaz6 bflntet5 rigy
torv6nykez6si sztinet tartama alatti id6szerfs€gbiztositAsa 6rdek6ben,
a munkasztineti napokra szerveizettk6szenl6t, i.igyelet,

ngyh6tral6k feldolgozisa,
ngy munkaig6nyess6ge, terjedelme,
bir6 tdvoll6te alatt - figyelemmel. az ij'gy jelleg6re,
bir6 szolgllati viszony6nak a megsziin€se,
az iigy el6zm6ny6ben elj6r6ssal szoros bsszeftigg6s,
tobb szempont egyiittes fenn6ll6sa

5.5. Az iigykioszt6s menete

A bir6s6g elnoke, illetve akad6lyoztatttsa eset6n az igyek eloszt€tslra a 3.1.. pontban
jogosult bir6 az eljdr6 bir6t legk6s6bb az irat bemutat6s6t kovet6 munkanapon - a
t6rgydvben 6rv6nyes, a bir6sAgon kifiiggesztett i.igyeloszt6si rendnek (Bszi. 9-11. S)
megfelel6en - kijeloli.
Az egyesithet6 iigyek mindegyik6ben ugyanazt abir6t kell kijelolni.
A kijelol6s utitn az iratot nyomban viss:za kell juttatni az irod6nak.

Az tigycsoporton beltili

rigyminSsdg statisztikai k6dsz6mdt, a munkateher
m6r6s6hez szi.iks6ges adatot, tov6bbd a kijelol6st, annak m6dosit6sdt 6s id6p ont16t,
illetve m6dositds esetdn annak ok6t - rtrvid, lehet6leg a jogszabillyra tort6n6 utaldssal
- az ugy iratboritdk6n az iigyelosztdsra jogosult bir6s6gr vezet6 al6ir6s6val egyiitt fel
kell ttintetni.
Az eli6r6 bir6 kijelol6s6t kovetSen a:z iroda az igycsoporton beli.ili i.igymin6s6g
statisztikai k6dszdmttt 6s a munkatehLer m6r6s6hez szi.iks6ges adatot a lajstromba
bejegyzi.
5,6, Az dtosztAs rendje
5.6.1.

Az lftosztAs esetei

Az i.igyek 6toszt6s6ra csak kiv6telesen, a jogszab€iyban el6irt felt6telek fenndlldsa
eset6n kertilhet sor.

Valamennyr igyszakban az igyelosztfsra jogosult bir6s6gi vezet6 a rrr6r kijelolt
tandcs (bir6) helyett az int€z6.s6re m6sil< tandcsot (bir6t) jelolhet ki, ktilonosen ha:
- ez a hivatali 6rdek indokolja,
- az eIjdr6 tandcs elnoke indokoltan k6ri (p1. egyesit6s sztiks6gess6ge),
-kizilrtsi ok 611fenn,
- abir6 szolg6lati viszonya megsz(int, vagy a tart6s t6vo1l6te eset6n,
- azigy jelleg6re figyelemmel, az e6;yenletes munkateherbiztositdsa indokolja,
- az n gyh6tral6k f eldolgo z6s a 6rdek6b en szfl ks 6 ge s.

5.6.2,

EljirAs azid.gy 6tosztdsakor

Az ngy iltosztilsakor az tigy kiszigndl6sa az igyelosztilsi rendben meghat6rozott
6ltaldnos szablly ok szerint tort6nik.

Amennyiben az :iagy 6toszt6sa miatt tilrgyalils marad el, arr6l az igyfeleket az
iltosztits folyt6n kijelolt bir6 halad6ktalanul, ir6sban (sztiks6g eset6n rovid lirton), az
ngy int6z6sdre irdnyad6 jogszabdly rendeikez6seinek megfelel6en t6j6koztat1a.
5.7.

Utalds az

id'.gy

eloszt6si rend mell6lcleteire

A V6sdrosnam6nyi I 61 6sbir 6s6gra beos ztott bir 6k nevdt, az 6ltaluk intlzett ii gyeket
az iigyeloszt6si rend 1. szirni melldklete taftalrnazza.
A Vdsdrosnam6nyi Jdrdsbir6s6gra beosztott bir6s6,gi titk6rok nev6t, az 6ltaluk
intdzett iigyeket azli.gyelosztitsi rend 2, szArni mell6klete tartalrnazza,
VAsdrosnam6ny, 2019. m6rcius 25.

drienn Anita
g elndke

1.

mell6klet a 21119, 6vi iigyelosztfsi rendhez

A beosztott bfrfk flltalintfizett tigyek

M
A mell6klet idobeli hat6lya: 2019.6prilis

Tandcsszdm
1.8.

N6v
dr. Babinecz Gyongyv6r

4,8.

dr. Ancs6k Szilvia

LP.

N6methn6

dr,

Szab6

Eva

3.P

dr. Graiczdrik Tiinde

1.

-

2019. december 31.6

Int6zett tiwcsoport
j6r6sbir6s6g hat6skdr6be tartoz6 peres, peren kiviili
biinteto iigyek (Ugyeloszt6si rend 4.l.L pontja),
bir6s6g el6 6llit6sos iigyek, megelozo t6voltart6s
ir6nti peren kivi.ili iieyek - phratlanh6napokbanT
j6r6sbir6s6g hat6sSorebe tarloz6 peres, peren kivi.ili
biinteto iigyek (Ugyeloszt6si rend 4.1.1. pontja)
bir6s6g el6 6llit6sos iigyek, megelozo t6voltart6s
ir6nti peren kiviili iievek - p6ros h6napokban8
elsofokri polgSri, elsofokri gazdas|gi peres iigyek
egyharmada (Ugyeloszt6si rend 4.2.2. pontja, 4.2.3.

pontja),
iiffi.'

i

elsofokir polgdri, elsofokri gazdasdgi peres i.igyek
egyharmada (Ugyeloszt6si rend 4.2.2. pontja, 4.2.3,

pontja),

i

i

5P.

dr. Kiss Adrienn Anita

elsofokri polg6ri, elsofokri gazdashgi peres iigyek
egyharmada (Ugyelosztdsi rend 4.2.2. pontja, 4.2.3.
pontia

2.

mell6klet a2019.6vi iigyelosztfsi rendhez

A beosztott titkdr 6ltalintflzett iigyek
A mell6klet idobeli hathlya:2019.janu6r 01. +2019. december 31.

dr. Balogh Zolthn

{n

nemperes 'iigyek, gazdasdgi nemperes

, szab6lys6rt6si i,igyek, v6grehajt6si nemperes
, a vegrehajt6si tigyintbzo ^ thvoll6te eset6n 6r6be Iartoz6 b6rmely elj6r6si cselekm6ny,

