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Alapadatok

l.'/-,. Az iigyelosztilsi rendet meghatdtoz6 vezet6

A

bfu6sigok szervezet|r6l 6s rgazgatS,silrol szoI6 2011. 6vi CLXI. torv6ny
(tov6bbiakban: Bszi.) 9 S (1) bekezd6se szednt
rigyelosztisi rendet - a bir6i
^z - a biros6"s elnoke hatirozza
tanS"cs 6s a koll6grumok v6lem6ny6nek ismeret6ben
meg, legk6s6bb atirgyevetmegelSz6 6v december 10. napjiig.
A bir6sd.gok ugyelosztd"si rendj6nek szabillyai betattasaval a bir6shg1 vezet6k a
B szi. B. es 9.

$-aiban foglalt torw6nyi kotelezetts 6geiket telj esitik.

l.2.Utalils a figyelembe vett alapelvekre [Ig.szab" 115.5 (1) bek.]
A ICsvdrdar Jfuilsbfi:6sdg ugyelosztdsi rendj6t a Bszi. 9 S (1) bekezd6se alapjin

-

figyelemmel birosdgok rgazgatashrol rendelkez5 szabillyzatr6l sz6I6 6/2015.
^
(XI 30.) OBH utasitds 115. S (1) bekezd6s6ben meghathrozott elvekrc - 201.8. 6vre
vonatf<oz6an az al|bbrak szerint hatarozom rnes:
a

2.

Abir6s6gon miikrid6 iigyszako

A

bfuos6gon brinteto, szab6lys6tt6si igyszak, valamint civilisztikai rigyszakon belul
polg6ri 6.s gazdashgi ugyszak mfikodil<.

2.I. Bintet6 iigyszak
A bk6l<, a titkd"rok
16r5"sbirosig

Be-ben 6s kr-ilon torv6nyben meghattrrozott,
^
hathskor6be 6s illet6kess6g6be tartoz6 a bir6sS"gok egys6ges^

natl<ezellsi szabillyzatarol szolo 17 /2014. 6II.23.) OBH utasitds (Beisz.)
77.S (1) bekezd6s a.) 6s b.) pontj6ban meghat|rozott rigycsoportba sorolt
(erkeztetett) br-intetS es szabirlys6rt6si rigyekben jhrnak eL

2.l.l.Ide

tartoznak: els5foku brintet6rgy, fiatalkoni.ak brintet6ilgye, kiemelt
jelent6s6gii rigyek, kozleked6si tigyek, buntetS nem peres ugyek, nyomoz|,si
bir6i feladatok.
2.L.2. Szabhlysert6si peres 6s nem peres ugyek.

2.2. Civlhsztikai tigys z ak
2.2.1. A civrlisztik ar igyszzk maghban foglalja a polg6rt- es gazdas|er peres 6s
nem peres ugyeket.
2.2.2. Polg6ri iigyszak
A bir6k es a ttk|rok a jhrilsbirosS"ghatiskor6be 6s rllet6kess6g6be
tartoz6 a bir6s6gok egys6ges irad<ezel6si szabhlyzatfu6l szoI6 17 /2014.
(XII.23.) OBH utasit6s (Beisz.) 77.S (1) bekezd6s c) pontj6battmeghatarozott tigycsoportba sorolt (6.rkeztetett) polgdri ugyekbe n jilrnak eL

2.2.2.1- Ide tartoznak: els5fokri polgiri peres 6s polg6ri rremperes igyek,
egy6b vegyes rigyek, valamint avegreha)tdsi nemperes rigyek.

az

2.2.3. G azdas 6gi iigysz ak

A bithk 6s a

tid<6tok

a

iilrilsbiroshg hatdskor6be 6s rllet6kess6g6be
tattoz6 a bir6sigok egys6ges iratkezel6si szabillyzatad sz6lo I7f201,4.
(XII.23.) OBH utasiti.s (Beisz.) 1,42. $-dban meghat6rozott rigycsoportba
sorolt (6rkeztetett) gazdas6gr ugyekb en jilrnak el.

2.2.3.1'. rde tartoznak:

els6foki

gazdas6gr peres 6s nemperes ilgyek.

3. Ugyszakok szerinti rigykio szt6s
3.1. Az rigykiosztasra

jogosultak

bele6rtve a helyettesit6st is
ugys zakban a bfuos|,g elnoke osztja ki, akad,hlyoztathsa
eset6n a leghosszabb bir6i szolgillatt id5vel rendelkez 6 bfuo.

Az ugyeket valamennyi

-

Az 6ttal6nos alkalmazott rigykioszt6si m6dszer meghatdtozilsa
lBnsz.2932.S, Ig.szab.t16. S (1) bek.l
3.2.

Az rigyelo sztilst vegz6 jfuasbirosig elnoke az igyeket 6rkez6si sorrendben osztja ki,
ri:gyszakonk6nt
r.igyek s,;Jyszhmanak, a biro 6s bir6s6gi ntkfu gyako4ar
^z
id6tartarnanak,
tigyek rnunkaig6nyess6g6nek 6s az uthnyos munkateher

^z

btzto siths|nak figyelemb ev6tel6vel.

Fiatalkorriak buntet5 tigyeiben, valamint nyomoz6,stbtok6nt csak az arr^ kiielolt
bir6k jhtnak el.
Bit6s6gunkon nincs szakosodd-s sem buntet5, sem civilis zttkatigyszakban.
A szabhlys6t6si peres 6s nem peres, valamint a v6.grehajtisi peien kivrili rigyeket a
birosS.gp titkd"rok 1 /3-1/3- ad arhnyban tntezlk.

A bit6sig elnoke f6l6vente fehilvrzsgillja az 6ltaI6nos
elt6r6s indokolts 6g6t.

rigyeloszt6si rendt6l val6

3"3' Tdbb tigyelosztnisi m6dszer egyiittes alkaltnazdsfival kiosztand6
iigyek
kio s z t 6s 6 nak szab 6ly ai
A bit6k 6s titkdrok a mell6kletben meghathrozott rigyekben jarnak eI, ott
meghat|tozott ugyszakba tafioz6 6s tirgyrr ugyek intezese tattozlk
^z
feiadatkortkbe. A kioszthsndl a havi stati trikfit ahlril ,.6.r" a szignilIo
^
vezet6
figyelemmel van az arinyos munkateher biztos itl.sfua.

3'4' Az 6Ital6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszert6l tcirt6n6

etei me ghathroz h"s a, amelyek kiilcinci s en
jAtesbu6s6g elnoke m6sik tandcsot, bk6t, birosigi tttkdrtjelolhet
\al|bbiak
indokolj6k:

elt6r6s

es

3.4.1.

ki ha ezt

^z

t,

3.4.I.2.

3.4.1.3.

buntet6rigy.

3.4.2.

Perjogr helyzethez k6pest,
3'4.2.I-az r'igy soron kivlil int6zend5; ekkor a sorolr kivLili rigy eset6n az
rigyet at:takell kiosztani, akinek a referida osszet6teie a soron kiviili
igyrntezes t lehet5v6 teszi,
3.4.2.2. egyesit6s, illetve egyrittes elbuiiits ezt indokoija; ebben az
esetb en
^z
rigyet atl-z'kell kiosztani, akin6l a clIszeriis6gi szempontok jelentkeznek.

3'4'2.3. abito

az dgyet arra kell kiszign6lni, aki
^zt ^zrigykiosztds
techntkhja alapiiln azt az rigyet mint soron kovetke
z6lriptavolna,
2'4'2.4. az :f'gy elSzmeny ellfuitsiwal fennhllo szoros osszefrigg6, miatt.
.I<tzir6"sa;

3.4.3.

Egyenletes munkateher biztos itasa v6.gett
3.4.3-l- az igyhdtral6k feldoIgozS"sa miatt; ebf,.., az esetben az rieveket
az igykiosztis technktrja szei:rnt azokkozott kell lrroszla'm, al<tI<et

az

igyh|tralek feld olgo z6,s 6ra kij elo ltek,
3.4.3.2. az .i'gy munkaig6nyess6ge, terjedeime - az d,gy munkarg6nyess6ge,
vagy tetiedelme miatt legal6:b hirom 6ves gyak orlattalrendelkez5
bir6 kijelol6se indokolt -; ebben az esetb.n *rokell kioszt ani, al<t a
megillapitott felt6telekkel rendelkez 6 birhkkozott az igyl4oszt6s
technik6-ja szerint a soron kovetkezS 6s fokozott figyele"rnmel
kell
lenni az ar|nyos rigyteher e\oszt6,sra.

3.4.4.

trgydb konilm6nyekhez k6pest
3"4.4.1" az :i,gy it6lkez6si szrinet alait 6rkezik; ebben az esetben
az
ugykioszt6s technikija szertnt azokkozltt kell l<tosztant, al<tk
a
s z ob an fo 196 rd6 s z akb an ugyeletet
teij e s itenek,
3"4.4.2. zbfuo t6voil6te miatt figyelemmel az rigy jelteg6 rc; ebben
az
esetben az ugykios ztis techntkfila szennt
kell
^zt ^;kkozott
kiosztani akik annakerint6z6s6re jogosurtak,
3"4'4.3. a"biro szolghlatt vrszonydnak megsztin?se miatt, az dnntettbiro
rigyel mar nem kap, s a folyamatban maradt ugyei iltoszta.sn

ij

kenilnek,
3'4'4'4. az :i'gy a bfuo tart6s tdvoll6te (30 napot meghalad 6) alatt 6.tkez1l<;
ebben az esetben az rigykios zt5,s techik6ja szirrnt azt azokk6zott
kell kiosztani akik annak ehnt6z6.sere jogosultak,
3.4.4.5. tobb szempont egprttes fenn6ll6s.

3'4'5.

Egy6b tewezhet6 kiv6telek; szal<mar kirendel6s, beosztas rd6tartama
alatt, el5rc tewezhet6 tart6s t6voll6t (szul6si szabads6,g) megkezd6se
el6tt abiro uj rigyeket nem kap.

A vezet1k 6ltalintlzett iigyek kj.osztilsirnak m6dszere
A -jiritsbirosdg elnoke
ilItara tlrgyalt igyszakba tartoz6, - a targyar;,si
kedvezm6nyhez m6rt6n - ^z
a mell6kletben feisor-olt rigyek az dltalilnos rigyelo szt6,si
m6d_szerek alapulv6tel6vel kenilnek l<tosztS"sn figyelembe
v6ve a vezet7 t1tgyali,si
3.5"

kotelezetts696t"

3.6. Az tigykioszt6s menete
A bir6s6gok egys6ges itatkezel6si szabdlyzat6rol sz6I6 17/2014. 61IL23.) OBH
utasitd"s (a tovi-bbiakban Beisz.) 85-87.
6relm6ben

a kezddratot 6s
S-ui
kezd6iratkent kezelend5 ratot rigyiratk6n t
e?6zm6nyr iratokkal^
^zdeesetleges
felszerelve a lajsttomba tort6n6 bejegyz6s napjiln,
legkZsdbb az 6rkez6st kovet5
munkanapon
todavezetS bemutatja, uigy azokhoz elektronikus hozz;ferest
^z
brztosiwa tendelkez6se
bocsdtja az ugy Irlosiiitsra jogosult bir6s6gr vezet6nek. Az
rigy kioszt6sra jogosult vezet6 az eljhro bftot legk6s5bb
7r^t bemutat6.s 6t kovet6
^zmegfelel5en
jelen
a
rigyelosztisi
renden
follaitaknak
krjeloli. A
3u1\anapon
kijelol6s uthn az t^tot nyomban vissza kell jutiatrLi az rrodLra. Az
toda az eljdro
bir6 kijelol6se utin a lajstromba bejegyzr az'eljdto bfuoi tanil"cs sorsz;mat,
majd az
rt:atot a bironak
kijelol6s napjLi, de teglesobb a kovetkezd mrr4.arrapo.,
?

bemutatja , v^gy elektronikus hozz6f6.r6st biztosit.

Az rigyelo szthsta jogosult vezetS az adott birora 6s biros6gr tttkhna az igyeket
egyenletes munkateher s z em er6tt tart6s6v ar o sztj^ l<1.

az

3.6.1. A kiosztand6

iigy bemutathsa az iigykiosz tdsraiogosultnak
Al<ezd6iratot 6s akezd6ratl<6nt kezelend6 iratot az ei"ti.g.,

el6zmenyt itatokkai felszerelve a lajstromba tort6n5 bejegyz6s nap16n,
de legk6s5bb az 6tkez6st kovet6 munkanap on
irod,avezet6
bemutatia az rigyelos ztilsra jogosult vezet6nek.^z(Brisz.30.$). A, eljfuo
tanhcs (bir6) kijelol6se utdn az iratot nyomban vissza kell
luttatnT az
uod6nak.

3.6.2. Az fuat

itia, akozremiikdddk

felad.ata

Az igy \<tosztisrajogosult vezet6 az eljdro birotlegk6s5bb az irat
bemutatd"sdt kovetd munkanapon a jelen igyeroszisi rendben
renden foglaltaknak megfelel5en kijeloJi" A nl.tot6s ut6n az jratot
nyomban vissza kell juttatni az uodhra. Az ttod,a az eli6r6 bfu6
krjelol6se :utin a lajstromba belegyzi az eljiro biroi tan|"cs sorsz6m6t,
majd az iratot abitonak a kijelol6s nap16n, de legk6s5bb a kovetkez6

munkanap o n b emut atj a, v agy elektro niku s ho zz 6f er6 s t biz to sit"
Az rigyelo szthsra jogosult vezet6 az adottbir6n, tttk6,na osztiaki az
rigyeket zz iItal|nos szempontok szerint.

3.7.

Az iltosztds rendje
3.7.I" Az Stoszt6s esetei
Az rigyek |tosztS,sdra csak kiv6teles esetben, a jogszabdlyban e16trt feIt6telek fenndllilsa eset6n kertilhet sor.

valamenryi rigyszakban az igyerosztasnjogosult bir6sigi vezet6
^
mdr kijelolt tan6cs (bir6) helyett az ilgy int6z6s6re m6sik tanftcsot
(bir6t) jeiolhet kr, krilonosen ha:
I<tzfu|si ok 6ll fenn,
a bfu6 szolghratt vtszor'yz- megsziint v^gy tart6s t6voll6te eset6n,
,
az ijgy jelleg6re figyelemmer, az egyenretes munkateher biztositd"s,
az igy hhtallk feldolgozdsa 6rdek6ben szriks6ges,
tart6s larendel6se eset6n.

3.7 .2.

Eli6r6s.ngy iltosztds akor

Atosztd"skor
:i;gy iratar bemutat6sta kenilnek a kiosztd.sra jogosult
^z
vezet6nek, al<t az rraton az iltoszths okinak megjelol6se mellett mdsik
tan6csot @it6t) jelol ki 6s ditummal, aliuhssal e176wa bemutatia
az irodhnak az igyet az atoszt6,s lajstromban tort6n 6 6wezet6.se
6rdek6ben. A Beisz. 87.$ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kiielol6s m6dosithsa eset6n az uoda az igytrat bemutat6"s 6val 6.rtesiti mind a ko6bban, mind az :iulonnan kiieiolt bir6t.
Amennpb en
irgy iltosztdsamtatttargyalks marad el, an6I az igy^z
feleket az iltoszths folytdn kijelolt biro halad6ktalanui, irdsban
lszrlt s6g eset6n rovid riton),
.igy int6.z6.s6re irdnyad.6 jogszabh1y
^zt6j 6ko ztatjz.
rendelkez 6 s einek megfelel6 en

3.8. U tal6s az iigyelosztdsi rend mell6kleteire

A

IC s vdrd ar J 6rhsbir6 s 69 rigye Io s zthsi ren

1. szimi
2. szdmi
3. sz6mu

mell6klet: A beosztott bir6k

d

j

6nek mell6kle

te t

az al1bbjak:

6rtarintl.zett rigyek

mell6kler A beosztott titkfuok 6rtalrntl.zeurirgyek
mell6kler A kirendelt bir6k 6rtalintl.zeLt rigyek

Az rigyelosztdsi rend m6dositdsdn az6.rt kerrilt sor, mert dr. G6g6nyn6 dr. Utasy
Judit brintet6 rigyszakos bkot az oBH Elnoke 201,8. februLi ho j,. napjhtol
ftatalkodtakbrintet6rigy6benit6lkez6bitovd,ki jerorte.

Kisv6rda, 2018. januhr h6 26. napjhn

Kapinn6 dr. Farkas Gycingyi
a jiltdsbirosig elnoke

1. Mell6klet:

A beosztott bir6k Sltal intlzett ,iigyek
A mell6klet id6beli hat6lya:2018.lanuarho 1-t6I -

201,8.

december 31-ig

A brintet6 tigyszakban it6Ikez6 biri.Jr^ a ICsvdrdarJhrhsbir6sig rigyelosztdsi tendle

az

alilbbi ngy titrgyu rigyekb en jhrnak el:

A

nyomo z5,sr birot feiadatkorbe
ugyeleti beoszt6sb an l6t16k el"

Tan6cs

tartoz6

el1fu5"sokat

N6v

a brirntet6 birhk havonk6nti

Intf.zett iigycsoport

szatrr
kri buntet6 ugy, frzta)ko rriak brinte t5
.tgy., kiemelt jelent6s6gii rigyek,
brintet6 nem peres ugyek,
ny omozhsi bir6i feladatok
elsSfokri bilntet6ugy, brintet6 nem peres
rigyek,nyo mozhsi bft 6i feladatok,
el s 6 fo

1.8.

Iftupp6n6 dr" Loki Anna
16r6,sbirosiryibfuo
cimzetes torv6nysz6ki biro

4.8.

dr. G6g6nyn6 dr.Utasy Judit

j|rhsbirosiryibiro

fatalkorilak

biintetd iigye,

Hatrilyos: 2018. februrir

I(apinn6 dr. Farkas Gyongyi
a jdr6,sbiros 6"9 elnoke,

cimzetes torv6nysz6Li bir6
10.B.

dr. O16hn6 dr. Ol6h Edit
jhr6,sbitoshgibtuo
cimzetes torv6nys z 6ki bir6

napidtdl

kri btintet5 ugy, frztalkoniak brinte t6
ilgy", kiemelt jelent5s6gri rigyek,
btintet5 nem peres ugyek,
nyomozilsi bir6i feladatok
els 6 fo ku b rintet5 rigy, ftatalkoniak b rinte t6
.igy., kremelt jelent6s6gri ugyek,
brintet6 nem peres ilgyek,
nyomozhsi bir6i feladatok
el s 5 fo

9.8.

/.

A civilisztikat igyszakban it6lkez6

birf.ir_ a I{isvfudaiJlt6,sbir6sig igyelosztisi rendje
aIapl|n az alilbbi ugymin6s6gu ugyekben jhrnak el:

A

megel6z6 thvoltartl,s ir6ntr eljfuLsokat

b eo s zt6"sb

Tanhcs

a polghn birhk havonk6nti ugyeleu

an l6tjhl< eI.

N6v

lntf.zett iigycsoport

szam
2,P.

dr. P6tet-Szabo Tamls
16r5"sbh;osS"gtbiro

3"P"

Bartilne dr. Horvith Eva

jirhsbirosiryibito

els6fokri polgdri peres /nemperes ugyek
els5 fokri gazdasdE, rigyek
els5foku polg6ri peres /nemperes ti:gyek
els 5 fokri gazdasigp ugyek

5.P.

dr. Dics5 G6born6
jhrhsbftoslrysbiro

7.P.

dr.Angyaln6 dr.Magy ar Mana els6folru polg6,ri peres /nemperes ugyek
jhr|"sbiroshgpbiro
els 5 fokri gazdashE rigyek
cimzetes torv6nysz6ki biro

fokri

p olghri peres

/nemperes rigyek
els5 fokri gazdasig1 ugyek
els5

2. Mell6klet:

A beosztott titk6rok 6ltal intlzett iigyek
A mell6klet id6beli hattrrya:

201,8.

Tanhcsszdm

januLrho 1-t6r - 2018. december 31-iq

Intfzett tigycsoport
dt" Polyd.k Emese

bitosig titk6r

szab6lys6rt6si rigyek, titkdri 6r

uy-

""gr.t
tdsi rigyint6z6r hatiskorb e tartoz6
v6sre_
hajthsi rigyek, polghn- 6s brirntet6 .r.peres rigyek, polg6ri peres kurrencia,
kozvertt6t eli|rhs
szab 6Iy s 6.rt6si

dr" Goncz No6mi
bttosirg1 itl<6r

dr. Gyrrre P6ter
bir6s6gr lditkdr

rigyek,

titkiri 6r r.6gr.hu,

tisi rigyintlzSi hatiskorb e tartoz6

_

v6qre_

hajthsi rigyek, polg6ri- 6s brintet6 nem
eres rigyek, polg6ri peres kurrencia
szabhlysett6si ugyek, tttl<6n 6,
".gr.h+
t6si riLgyintez6t hatdskorb e t^rtoz6
v6gre_

halthsr ugyek, polgiri- 6s buntet5 nem
tes ugyek, polgh:i.peres kurtencia

10

3. Mell6ldet:

A kirendelt bfr6k dltalintl.zett iigyek
A mell6klet id6beli hatdlya: 201,8. januilt ho 1-t6l 201g. december 31-ig
-

Tanhcs

N6v

szhm

Kirendel6s a
Jdrdsbir6sSghoz

az

I mel76klet szerinti

iigycsoportokban
Honnan

B/1.8.

Biintet6 iigyszakban

dr. I(erekes Rita

Id6tatam

Mhteszalku

2017.07.1,5.-

els6fokir brintet6ugy,
ftatalko ri b rintet6 rigye,

Jfuilsbuoshg

201.9.07.1,5.

kiemelt jelent5s6gii rigy,

buntet6 nem

peres

rigyek

1,1,

/1.P.

dr" Dallos

Zo\t\n Nyitegyh6zi
Jhrhsbttosirg

201.4.07.1,6.-

folyamatban
rigyek
befejez6s6ig
(jelenleg 1
tigyet 6rint)

I6v6

els6foku polgdtiperes

