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1. Alapadatok

1.1. az iig.velosztesi rendet meghatiro26 vezet6

A jerAsbir6seg iigyeloszLisi rendj6t a jiiriisbir6siig elndke a bir6s6gol( szervezeL5r6l es

igazgatisdr6l sz6l6 2077. 6vi CLXL M (Bszj.)g. S. (1) bekezd6se alapjen - figyelemmel a

6/2015. (X130.) OBH utasfus (lgazgadsi szabAlyzat) 115.$. [1) bekezd6s6ben meghatiilozott
elvekre - a bir6k v6lem6ny6nek ismeret6ben, a blr6i tanecs 6s a koll6giumol< v6lem6nydnel(
figyelembe v6tel6vel ha6(ozza megi

1.2. Az iisvelosz6s alaDelvei:

Uhlils a figyelembe vett alapelvekre:

Az rigyeloszt6si rend elk6szit6sekor a bir6sdg vezet6je az al6bbi alapelveket vette fiSyelernbel

- az ilgyelosztdsi rend kiterjed minden b[r6ra, bfr6segi titkdrra 6s bir6sigi rigyint6z6re
- az iigyeloszdsi rendet fgy kell megalkotni, hogy abb6l meghatArozhat6 legyen, az 6rkez6
[gyet kinek kell intoznie

- az iigyelosz6si rendet a kiosztas szempontjai tekintet6ben kizer6lag el6re meghatArozott
eijArdsi rend alapjen bhet megvaltoztatrIi

- meg kell haUrozni azt, hogy milyen id6szakonk6nt ke]] megvizsgAlni az ugykioszlds
tekinteteben a munkateher jelent6s elt6r6st eredmdnyez6 hatisiit

- az rigyek 6tosztesakor is az flgyeloszdsi rend alape]veinek megfelel6en kell elj6rni
- az r.igyeloszf,is m6dszeret el6re meghaterozott elvek szerint atlathat6an kell meghaLirozni,
rigy, hogy abban szubjektfv ddntesek ne jetszhassanak szerepet

Senki sem vonhat6 el toru€nyes birajdt6l 2011, 6vi CLXI. tv. (Bszi.J. B,$, (11 bekezd6s.

A tdN6ny dltal rendelt bfr6 az eljfresi szabelyok szerint a bif6si8on dolgoz6, el6rc
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megelhpitott, iigyeloszdsi rend alapjiin kijeldltbir6 [Bszi. B.S. [2] bek,J

2. J A bir6s6gon miiktid6 iigyszakok

A Nyirbetori |drdsbfr6s6gon h6t bnecs m(kddik, hdrom brintet6 6s n6gy polgdri tigyszakban.
Melletttik egyes bir6i hadskdrdkben bir6sagi titkiir jdr el jogszab6lyban meghatirozothl<
szerint.
A Nyirbiltori fiiriisbir6siigokon a un6csok iilaldban egyesbir6k6nt jiirnak el.

Brintet6 iigyszakban a Btk.14.S. (11 bek. a.) pontjeban meghadrozott esetben egy hivatisos
b116b61 6s ket rilndkb6l alb tandcs jar eL

2.1. Btintet6 iigyszakl

2.1.1. Biintet6 [gyszak tigycsoportjai:

B - els6foki bnntet6 iigy
Fk. - fiatalkofl.iak btinlet6 iigye
Bpk.- biintet6 nemperes tigy
Bpi. - biintetd penijit6si indirviny
Bny. - nyomozasi bir6i tigy
Beii. - egy6b iigy (pl. menekiiltiigyi 6rizet rneghosszabbitiisa, egyes kdldnleges
elj6riisok)

Szab6lys6rt6si iigyek:

Szk. - szabiilys6rt6si hat6s6g hatfuozata ellen ben)4jjtott kifog6s
Sze. - szab6lys6rt6si elz6riissal is sfjthal6 szab6lys6n6si iigy
Szo. - szab6lys6rt6si tigyben emel iigy6szi 6vAs

Szpa. - p6nzbirs5g, helyszini birsdg elz6r6sra tdft6n6 6&6ltoztat6sa
Szk6, - kiiz6rdekff munka eber6sra l6rt6n6 atveltoztafisa
Szve. - szabrilys6rt6si egy6b vegyes iigy
Szpi. - szabdlysdndsi perujilisi iigy

2.2. Civilisztika:

2.2.2. Polgdritigyszak

2.2.2.1. P - els6fohi polgiiri iigy
Pk, - polg6ri nemperes iigy
Vh. - vdgrehajtesi ugyek

2.2.3. Gazdasagiiigyszak

2.2.3.1,. G - gazd6lkod6 szervezetek egymas ktjzittti peres iigye
Gpk. - gazd6lkod6 szervezelek egj.rnAs ktizdlti nemperes iigye
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2.3. ldegenrendeszeltel kapcsolatos iigyek

Ir. - idegeuend6szeti, kiutasitiist el6k6szit6, kitoloncolasi 6rizet meghosszabbitAsa,

kifogi4s elbiriiliisa

3.) Ugyszakok szerinti iigykiosztas

3.1. Ugykiosztas

A z iigyek kioszt6sa valamennyi tigyszakban a j5resbir6sdg elndk6nek feladata

Akaddlyoztatasa eset6n a tanacsszSm szerint kdvetkez6 bir6 v6gzi az dgykiosztast.

it6lkez6si sziinetben az iigyeleti telv szerint kijelitlt bir6 osztja ki az iigyeket.

3.2. Az iigykioszt6s m6dszer6nek meghat610z6sa

Az iigykiosztds alapja minden iigycsoportban oz 
'rkezdsi 

soffend Az Ugyek tondcsra kioszfiso

iigycsoportonkdnt, q soron kdvetkez6 ilgyszAm €s o tondcsok szdmozdsdnok sorrenclie szerinl

tortdnik

Az automatikus iigykiosztas alkalmazott m6dszer6nek meghatArozdsa (Brisz 29-32 S lg szab61yzat

116.5. (1) bek.) Az iigyek kiosztdsa 6rkez6si sonendben a soron kdvetkez6 r.igyszbm 6s tan6cssz6m

alapj6n tdrt6nik.

3,3. Titbb rigyeloszt6si rn6dszer alkalmazds6nak szab6lyai:

A biintet6 iigyszakban az iigyek kioszt6sa 6rkez6si sonendben tdrtdnik, az 6rkezett rigyel( a taniicsok

szamozds6nak so[endjEben keriilnek kioszt6sra. (Igazgatasi szab. 116.S. (1) bek. b ) 6s i) poutja)

A szab6lys6rt6si iigyeket bir6siigi titk6d tan6cs int6zi.

Civilisztikai iigyszakban az iigyek kiosztesa az Ig, szab 116.S. (1) bek. f.) pontja alapjin
iigycsoportonk6nt, az iigy t6rgya szednti szakosodas figyelembe v6tei6vel tdrt6nik A szakosod6st

nem 6rint6 iigyek eset6ben az lg. szab. 116.S. (1) bekezd6s b ) 6s i) pontja alapjan az iigyeket a

taniicsok sz6mozisuk sonendj6ben kapjiik.

Megel6z6 tevoltanes havonk6nti v6lt6sban el6re meghatarozoll h6napokban a n6gy polgi bir6,

it6lkez6si sziinetben az iigyeletes bir6 intdzi.

Bir6s6g el6 iillitdsos iigyek havonk6nt v6lt6sban a btntet6 iigyszakos bir6k kdzdtt kertilnek

kiosztdsra - el6re meghat6rozott h6napokban - fgy, hogy a migrdci6val kapcsoiatos iigyelettel ne

legyen iitkdz6s.

Idegenrend6szeti 6s menekiiltiigyek int6z6se k6theri v5lt6sban mindk6t iigyszakhan a tan6cssz6mok



sorrendje alapj6n tiirt6nik. it6lkez6si sziinetben az iigyeletes bir6 int6zi.

3.4. Az iigyelosztAsi rendt6l elt6r6s esetei

3.4.2.1. Soron kiviili iigyek esetdben - tan6csok kdzdtt arenyosal elosztva
3.4.2.2. Egyesit6s, egytiftes elbir6l6s v6gett - kordbban 6r'kezen irgyhdz egyesitve
3.4.2.3. Bir6 kizer6sa miatt - elfogults6g, perrijitiis, hatrilyon kiviil helyezds eset6n

3.4.2.4. Az el6zm6nnyel szorcs dsszefiigg6s miatt - {jnak iktatott iigyekben

3.4.3. Az egyenletes munkateher biztosit5sa
Az elntik miDden h6nap 5. napj6ig az egyes tanacsok nurkatelh6nel( alakul6s6t az el6z6 havi
statisztilG adatai alapjiin megvizsgSlja, ar6nytalan munkateher eset6n, illetve, ha az e1j6[6si

hat6rid6k betart6sa nem biztosithat6, az automatikus szig#l6si rendt6l elt6r mindaddig, rlig
a Eurkateher az egyes tan6csok kdzdtt ki nem egyenlit6dik. fl?egMzs ett
l'efejezett; febematbaft meradt * {-cgycnl6tl€n

tg-

3.4.3.1. Ugyhetal6k feldolgozesa mian
3.4.3.4. Az iigy munkaigdnyess6ge, terjedelme miarr
3.4,4.1. It6lkez6si sziinet tartalma alatt
3.4,4.2, Abir6 nivoll6te miatt - figyelemmel az iigy jelleg6re
3.4.4.3. A bir6 szolg6lati viszonyendk megsziin6se miatt
3.4,4.4. Abii6 tart6s (30 napot meghalad6) tevol6te miatt
3.4.4.5. Tijbb szempont egyiittes fennallesa eset6n

@szere
Az automatikus iigykiosztas alapjdn (Biisz.29-32. E. Ig. szabalyzat 116.5. (1) bek.), azonban
figyelembe kell venni a kiosztas sodn a vezet6 tdrgyaliisi nap kedvezm6ny6t, illetve az 6ltal
v6gzend6 igazgadsi f eladarokat,

3.6. Az iigykioszt6s menete a vezet6 eset6ben az 3.2 6s a 3.3 pontokban foglaltak alapjin tdrtinik,

? 7 A? ir^.?r4. rdndia

Atoszt6skor az iigy kiszign6l6sa az iigyelosztdsi rendben meghatarozott 6ltal6nos szabilyok szerint
tdrt6nik.
Az iigyek 6toszt6s6r6l a t6rgyal6s esetleges elmarad6s6r6l az rigyfeleket - az 6toszt6s folyttu kijeldlt
bir6 - halad6ktalanul, sziiks6g esel6n rijvid fton, vagy irAsban t6j6koztatja.

Ha az iigy nem keriil 6tosztdsra, a t5rgyal6s elmaradis5r6l az elntik utasit6sa alapj6D a bir6
jegyz6kdnlnrr'ezet6je haladdklalanul tdjikoz6rid az rig]leleket.
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3. B.Mell6ldetek;

l. sz. mell6klet: A beosztott bir6k dlral inrFzett iigyek
2. sz. mell6klet: Abeosztott titk6rok 6s a bir6s6gi iigyintdz6 6ltal int6zett iigyek

Nyirb6tor, 2020. februa 18.

. Seres Livia
a j6r6sbir6s6g elnclke



A melle)der hatdJyos 2020. mdrcius l-16l

Abeosztott bir6k 6ltal int6zett iigyek:

Biintetd iigyszak:

1.B, tandcs

Dr Seres Livia

S.B.tanecs Dr Margittay Thmis

1. sz, mell6klet:

Fiatalkoruak tigyeirek int6z6s6re kijeldlt bir6,
t6ryyalja a 16 kioszrott biintet5 rigyeket, valaminr int6zi
a 16 kiosztott biintet6 nemperes tiBycket
az iigyeleti rendben meghatarozotf heteken
idegenrend6szeti 6s menekriltiigyi meghallgatisokat, az

iigyeleti rendben meghat6rozott h6napokban a bir6s69
el6 allitasi iigyeket

Fiatalkon.iak iigyeinek int6z6s6re kijeldlt bir6,
targyalja a EA kiosztoll biintet6 tigyekel, valamint int6zi
a rd kioszrott brjntet6 nemperes igyeke..
az rigyeleti reldben meghaldrozolt hetckcn
idegenrend6szeti 6s menekiiltdgyi meghallgatarsokat, az

tgyeleti rendben meghat6rozott h6napokban a bir6s69
el6 6llitiisos fgyeket

Fiatalkoruak iigyeinek ht6z6s6re kijeidlt bir6,
tiirgyalja a j6r6sbir6s6g hat6skijr6be tartoz6 dsszcs

nyomozasi bir6i iigyet
t6rgyalja a r5 kiosztott biintet6 iigyeket, valamint int6zi a

16 kiosztott biirtet6 Demperes iigyeket,
az iigyeleti rendben meghatarozott hetekcn
idegenrend6szeti 6s menekiiltiigyi meghaligatasokat, az,

iigyeleti rendben meghatarozott h6napokban a bif6sag
el6 Sllitiisos iigyeket,
int6zi a rA kioszlott szab6lys€rl6si iigyeket

1,8. tanacs t6rgyalja a Nyirbietori J6i6sbir6s6g hataskiir6be tartoz6
- kdzvidas biintet6 iigyek kiiziil minden els6k6nt 6rkezettet,
- int6zi a t6rgyali4s mell6z6ses rigyek kiiziil minden els6k6nt 6rkezettel
- tiirgyalja a [Ssodik 6s negyedik negyed6vben 6rkez6 mag6nvddas iigyeket,
- febru6r, m6jus, jilius, november h6napbar int6zi a bir6s6g el6 6llit6si rigyeket,

Dr Hajdfn6 dr Pet6
Andrea

2.B. tanacs
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2.B. tan6cs tdrgyalja a Nyirbetori J6resbtu6seg hatAskiir6be tartoz6
az 6rkezett kiizvedas biintet6 iigyek kdziil minden m5sodikat

- int6zi t6rgyalas-mell6z6ses iigyek kdziil minden m6sodikat
- az els6 6s a harmadik negyed6vben 6rkez6 maganvAdas ijgyeket,
- miircius, jfnius, okt6ber h6napokban int6zi a bir6siig el6 dllitiisi iigyeket.

8. B. taniics tilrgyalja a Nyirbatori Jaresbir6seg hat6skdr6be tartoz6
- biintet6 iigyek kiizijl minden harmadik 6rkezettet,
- nyomoz6si bir6i iigyeket,
- minden harmadik t6rgyal6s mell6z6ses iigyet,
- minden elz6r6ssal sfjthat6 szab6lys6rdsi tigyet,
-janu6r, eprilis, szeptember 6s december h6napokban int6zi a bir6sSg el6 6llit6sos rigyeket.

Polg5ri iigyszak:

1.P tan6cs Dr Hajdf Csaba int6zi a 16 kiosztott polgad 6s gazdasegi iigyeket,
a 12. titk6ri tanacs t6voll6te esetdn irtdzi a v6grehajtasl

iigyeket, valamint a gyermekkel val6 l(apcsolattart6sra
vonatkoz6 hatdrozatok v6grehajthsa ir6nt inditott
nannara< iiovakpf

,, az iigyeleti rendben meghat6rozott hetekef
idegenrend6szeti 6s menekiiltiigyi meghallgatAsokat,
janudr, m6jus, okt6ber h6napokban a tavoltartAsi rigyeket

tan6cs Dr Pusztafiildi int6zi a re kiosztott polgiiri iigyeket az rigyeleti rendben
meghaterozott heteken idegenrend6szeti 6s menekriltiigyi
meghallgatiisokat, febru6r, jinius, Dovember h6napol(ban
a tevoltart6si iigyeket

Agnes

int6zi a 16 kiosztott polgari iigyeket
az iigyeleti rendben meghat6rozott heteken
idegenrend6szeti 6s menekiiltiigyi meghallgat6solGt,
mSrcius, jrilius, december h6napokban a t6voltardsi
iigyeket

4.P tandcs int6zi a re kiosztott polgAri iigyeket,
az iigyeleti rendben meghat6rozott heteken

idegenrend6szeti 6s menekiiltiigyi meghallgatilsokat,
iiprilis 6s szeptember h6napokban a t6voharthsi
k6relmeket

1,P. tanacs tdrgyalja a

- a hazassdg felbontds6ra, a sziil6i feliigyeleti jog gyakorl6siival kapcsolatos, a gyermektart6sdila
vonatkoz6 perek eg].negyed r6sz6t,

- a h6zass6gi vagyonjogi perck egynegyed6t
- a kdtelmi iigyek egyhamad6t,

Dr. K6sa B6la

Urg6n6 dr. Zelizi
Erika
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- a vdorah,iriei naraLpr

- oaTda<ioi iiovplrpr
- sztiks6g szerint egy6b polg6ri iigyeket.

2.P. tan6cs targyalja
- a h6zassdg felbontdsiirE a sziil6i feliigyeleti jog gyakorliisiival kapcsolatos, a gyermektartdsdijra
vonatkoz6 perek egj.Degyed r6sz6t,

- a tulajdonjogi,
- az cirdkl6si iigyeket,
- szem6ly6llapottal kapcsolatos perek egyharmad6t,
3.P, tandcs tSrgyalja
- a hiizassag felbort6s6r4 a sziil6i feliigyeleti jog gyakorlfs6val kapcsolatos, a gyermektartdsdijra
vonatkoz6 perek eg].negyed rdsz6t,

- a szem6lyi dllapottal kapcsolatos perek egyhamadiit,
- a kdtelmi jogviszonyb6l ered6 [gyek egyharmadat,
- sziiks6g szerint egy6b iigyeket is tSrgyal.

4.P. tanacs tdrgyalja
- a szem6lyi allapottal kapcsolatos perek egyharmaddr,
- a h6zassdg felbontisiira, sziil6i feliigyeleti jog gyakorl6s6val kapcsolatos, a gyermektaftesdijra
vonatkoz6 perek egynegyed r6sz6l,

- valamint a kiitelmi jogviszonyb6l szfumaz6 tigyek egyharmaddt,
- sziik6g eset6n egy6b iigyeket is tifugyal.
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2. sz. mell€klet:

Hatelyos: 2020. miircius t-t6l - 2020. december 31.

Abeosztott titkdrok 6s bir6sdgi iigyint6z6k 6lral inr6zett iigyek:

12, bir6siigi titkiir intEzi a titkdri 6s a v6grehajr6si iigyinr6z6i
hdLiskdrbe rdrlozd \ eBrehair;si iByeket, J
reosztott polgiiri 6s biinrer6 peren kiviili Ligyeker,
a jiir6sbir6siig hatfskijr6be ra 026 kdzve[t6i
eljdresokat, valaminr a ritkbri har6skorbe rarrozd
egy6b tigyeker,
a 8.8. tan6cs t6voll6te eset6n int6zi a
szab6lys6rt6si iigyeket,
int6zi a gyemel&el val6 kapcsolattarhsr.a
vonatkoz6 hatiirozatok v6grehajt6sa nemperes
rigyeket

a fogalmaz6 t6vol16te eset6n szerd6nk6nr
iigyf6lsegit6 napot tart.

a joggyakorlati beoszt6sa szefinti instrukror
iriinyir6siival v6gzi joggyakorla16r

Fogalmaz6 Dr. Manyik Kdst6f

bir6segi iigyint6z6 Veres Zila

szerdenkdnt ijgyfelseBltd napot tarr

a vegehajt6si kezel6 iroda megbizott vezer6jc,
ijn6116 al6irrisi jog n61kii1 intezi a v6gehajtassal
kapcsolatos iiglnt6z6i f'eladatokat, \teEzi az
iktatast 6s a kiad6sokat.

a ruBdrrrdzu Es d

szerd6nk6nt tigyf 6lsegit6
titkdr t6voll6te eserdn
naPot tart

Dr. Dusa Diiina


