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1.

Alapadatok

1.1. az rigvelosztesi rendet meeltqL6lgz0-yezet0

A jaresbir6seg tigyeloszt6si rendj6t a jdr6sbir6sdg elndke a bir6s6gok szervezet6r6l 6s
igazgatiser6l szOlo ZOtt.6vj CLXI tv [Bszi.Jg S [1) bekezd€se alapj6n ' figyelemmel a

6/2015. E1.30.) OBH utasitas (IgazgaI6si szabAlyzat) 115 S. (1) bekezd6s6ben meghaterozott
clvekre - a bir6l< v6lem6ny6nek ismeret6ben, a blr6i tandcs 6s a koll6giumok v6lem6ny6nek
figyeiembe v6tei6vel hat,rozza mell
1.2. Az rigyelosztes alapelvei:

Utalds a figyelembe vett alapelvekre:
Az rigyelosztiisi rend elk6szitdsekor a bir6 s|gvezet6ie az alibbi alapelveket vette figyelembe:

rend kiterjed minden bir6ra, bir6sAgi titkdrra 6s bir6sagi rigyint6z6re
" az r.igyelosztdsi rendet r:igy kell megalkotni, hogy abb6l megh at6rozhat6legyen, az 6rkez6
iigyet kinek kell int6znie
- az iigyelosztdsi rendet a kiosztas szempontjai tekintet6ben kizar6lag el6re meghatarozott
eljdrAsi rend alapjdn lehet megv6lloztatni
- meg kell hat6rozni azt, hogy milyen id6szakonk6nt kell megvizsg5lni az iigykioszt6s
tekintet6ben a munkateher jelent6s elt6rdst eredm6nyez6 hate$6t
- az rligyek etosztesakor is az rigyelosztesi rend alapelveinek megfelel6en kell eljArni
- az ljgyelosztes m6dszer6t el6re meghat6rozott elvek szerint etl6that6an kell meghaterozni,
rigy, hogy abban szubjektiv ddntesek ne jetszhassanak szerepet
- az LiByelosztdsi

Senki sem vonhat6 el tdrv6nyes birajet6l 2011 6vi CLXI.

tv [Bszi J

8 S.

(1] bekezd6s

torv6ny eltal rendelt bir6 az eljdrdsr szabelyok szerint a bir6s6gon dolgoz6, el6re
megdllapitott, ilgyelosztisi rend alapjAn kijeldlt bir6 (Bszi BS [2)bek)

A

2. ) A

bir6sAgon miikiid6 iigyszakok

A Nyirbatori i6riisbir6sdgon h6t tanacs miil(odik, herom biintet6 6s n6gy polgiiri iigyszakban'
Meliettrik egyes bir6i hateskdrdkben bir6segi titker jiir el jogszabdlyban meghatdrozottak
szerint.
A Nyirb6tori Jaresbfr6sdgokon a tandcsok 6ltaldban egyesbir6k6nt jernak el.
Brintet6 rigyszakban a Btk.14.S. (11 bek a) pontjaban meghaterozott esetben egy hivatdsos
bir6b61 6s k6t iilnokb6l 5ll6 tandcs j5r el.
2.1. Biintet6 iigyszak:
2.1.1. Bdntet5 iigyszak iigycsopo jai:

B - els6fokf btintet6 iigy
Fk. - fiatalkoruak btintet5 dgye
Bpk.- btntei6 nemPeres rigy
Bpi - btrnler6 pe.iiir;si -ndirvinv
Bny. - nyomoz5si bir6i tigy
Beii. egy6b iigy (pi. menektiltiigyi 6rizet meghosszabbitdsa, dsszbiintel6s, egyes
kiildnleges elj6r6sok)

-

Szabelys6fi6si iigyekl
Szk. - szabalysErt6si hat6siig hat6rozata ellen benl iitott kifoges
Sze. - szab6lys6rt6si elz6r6ssal is srijthat6 szab6lys6 6si iigy
szo. - szabalyse-lesi iigyben emel ijByesTi ovas
Szpa. - p6nzbirsdg, helyszini birs69 elz6r6sra tiirt6il6 atv6ltozhtesa
Szk6. - kiizdrdekii munka elzilr6sra tiirt6n6 atvAltoztatesa
Szve - szabdlys6rl6si egydb vegyes iigy
Szpi. - szab6lysdrt6si penijitesi iigy

2.2.

Civilisztika:

2.2.2

Polgari iigyszak

2.2.2.1.

P

2.2.3

Gazdasegitgyszak

2.2.3.1.

G - gazd6lkod6 szervezerek egymes kbzdtti peres tigye
Gpk. - gazd6lkod6 szeNezetek egymes kozdtti nemperes iigye

- els6fokf polg6ri iigy
Pi(. - polgiiri nemperes iigy
Vh. - vdgrehajtesi iigyek

2.3. Idegenrend6szettel kapcsolatos iigyek

idegenrend6szeti, kiutasitest el6k6szit6, ktoloncolfsi 6rizel meghosszabbit6sa,
kifogiis elbiralesa

Ir. -

3.) Ugyszakok szerinti iigykioszds

3.1. Ugykiosztiis

A z iigyek kioszt6sa valanennyi iigyszakban

a

jeldsbir6s6g elndkdnek feladata

Akadelyoztat6sa eset6n a tanacssziim szerint kiivetkez6 bir6 v6gzi az iigykiosztast.
it6lkez,6si sziinetben az tigyeleti terv szerint kijelctlt bir6 osztia ki az iigyeket
3.2. Az iigykioszt6s m6dszer6nek meghat6roz6sa

Az automatikus iigykiosztas alkalmazott m6dszer6nek meghatdroz6sa (Btisz.29-32 S Ig. szabiilyzat
116.5 (1) bek.) Az iigyek kiosztesa 6rkez6si sorrendben a soron kdvetkez6 iigyszam 6s tan6cssz6m
alapj6n tdft6nik,
3.3. Tdbb iigyelosztrisi m6dszer alkalmazes6nak szabiilyai:

Abrintet6 iigyszakban az tgyek kioszt6sa drkez6si sorrendben tdn6nik, az 6rkezett iigyek a tan6csok
szdmoz6s6nak sorrendj6ben ke ilnek kioszt6sra. (Igazgadsi szab 116 S (1) bek, b.) 6s i) ponlja)
A szabdlys6rt6si iigyeket birdsegi dtkiiri tanecs int6zi.

Civiiisztikai tigyszakban az tigyel< kiosztasa az lg szab' 116.9. (1) bek. f.) poDtja alapj6n
rigycsoportonk6nt, az dgy t6rgya szerinti szakosodest figyelembe v6tel6vel tdfi6nik. A szakosod6st
nem 6rint5 iigyek esel6ben az Ig. szab. 116.5. (1) bekezd6s b) 6s i) pontja alapj6n az iigyeket a
tandcsok sz6moz6suk sorrendj6ben kapjiik.

Megel6z6 tavohartes havonk6nti v6lt6sban kdt bir6 kdzdtt, itdlkez6si sztinetben az tigyeleles bir6

Bir6siig el6 dllitesos tigyek havonk6nt vSltAsban

a biintet6

iigyszakos bir6k kdzdlt el6re

meghat6rozott h6napokban rlgy, hogy a migr5ci6val kapcsolatos ijgyelettel ne iitkijzzdn

3.4. Az iigycloszt6si rendt6l eltEr€s esetei
3.4.2,1. Soron kiviili ijgyek eset6ben tan6csok kdzdtt aranyosan elosztva
3.4.2.2 Egyesitds, egydttes elbir6l6s v6getl - korAbban 6rkezett [gyhdz egyesitve
3.4.2.3. Bir6 kr6rdsa miatt - elfogultseg, perrijit5s, hat6lyon kiviil helyez6s eset6n
3.4.2.4. Az el6zm1]Il1yel szoros ijsszefiigg6s miatt - [jraiktatott tigyekben
3.4.3. Az egyenletes munkateher biztosit6s
A statisztikai adatai alapj6n az elnijk minden h6napban megvizsgdlja az adatokat, egyenl6tlen
munkateher eset6n elt6r az automatikus szign6l6si reDdt6l annak kiegyenlit6s6ig

Ugyh6tfal6k feldolgozdsa miatt
Az tigy munkaigdnyess6ge, terjedelme miatt
it6lkez6si sziinet laffalma alatt
A bir6 t6vo[6te miatt figyelemmel az tigy jeleg6re
J.4,4.3, A biro szol96lari r iszonyinak megszIndse mialt
3.4.4,4. Abir6 tart6s (30 napot meghalad6) tavo[6|e miatt
3.4.4.5. Ttjbb szempont egyiittes fenn6ll6sa esel6n
3.4 3.1.
3.4.3,4.
3.4.4.1.
3 4.4.2.

3.5. A vezet6 eltal int€zett r.igvek krosztas6nak m6dszere

Az automatikus ij8ykioszds alkalmazott m6dszere (Btisz 29-32

S.

I8. szabalyzat 116S. (1)

bek.), azonban figyelembe kell venni a kioszt6s sor6n a vezet6 t6ryyal6si nap kedvezm6ny6t,
illetve az 6ltal v6gzend6 igazgatdsi feladatokat.

3.6, Az rigykiosztas menele a vezet6 esedben az 3.2 6s a 3.3 pontokban

3.7.

foglallak alapien tdfi6nik

Az etosztas iendie

Atoszt5skor az iigy kiszigndldsa az iigyelosztdsi rendben meghatdrozott 6ltal6nos szab6lyok szerint
rdft6nik.
Az iigyek 6tosztiis6r6l a tdrgyal5s esetLeges elmarad6sdr6l az iigyfeleket - az Stoszt6s folyt6n kijelijlt
bir6 - halad6ktalanul, sziiks€g eset6n riivid riton, vagy ir6sban tejdkoztatia
3.B.Mell6kletek:
1, sz.

mell6klet: Abeosztott bir6k 6ltal int6zett iigyek

2. sz. mell6kletr A beosztoft ritk6rok 6s a bir6s6gi iigyint6z6 iiltal iltdzett iigyek

Nyirbator, 2019. majus 03,

a

Dr SereTl-rvl
j6r5sbir6s6g elndke

A melldklet hat6lyos 2018. m6jus 03-t61

1. sz.

mell€kl€t:

A beosztott bir6k illtal int6zett ijgyekl

Biintet6 iigyszak:

1.B taD6cs Dr Hajdin6 dr Pet6
Andrea

2.8,

tan6cs Dr.

B.B.tanecs

Seres

Livia

Dr. Margittay

Tam6s

targyalja a re kioszlott biirtet6 iigyeket, valamint int6zi a
rd kiosztott biintet6 nemperes iigyeket,
1-2, 15-16, 36-37, 50 51. heteken az idegenrend6szeti 6s
menekdltiigyi me ghallgat6sokat

tArgyalja a 16 kroszton biintel6 iigyeket - ezen behil a
kiemelt iigyeket, vaLamint int6zi a 16 kiosztott biintet6
nemperes tigyeket.
3-4, 17 -18,38-39.heteker az idegeuend6szeti 6s
Drenektiltirgyi meghallgatdsokat

a

j6rAsbir6s6g hat6skdr6be tanoz6 osszes
nyomozesi bir6i dgyet
tiirgyalja a rA kiosztott biintet6 iigyeket, valamint int6zi
a 16 kiosztott btintet6 nemperes iigyeket,
5-6, 19-20, 40-41. heteken az idegenrend6szeti 6s

t6rgyalja

meDekLilttigyi meghallgalAsokat

1.8. tandcs t6rgyalja a Nyirbdtori J6riisbir6sdg hateskdr6be tanoz6
- kdzvadas brin|el6 tigyek kdzLil minden harmadik Erkezettet,
- int6zi a t6rgyalis mell6z6ses iigyek kijziil minden hamadik 6rkezettet
- tiirgyalja a miisodik 6s negyedik uegyed6vben €rkez6 mag6nvedas iigyeket,
- m6rcius, m6jus, jrilius, okt6ber h6napbar int6zi a bir6seg el6 6llitfsi iigyeket,

2.8, tandcs targyalja a Nyirbdtori J6r6sbir6s6g hadskdr6be tartoz6
- kbzv6das biintet6 irgyek l<dziil minden harmadik 6rkezettet
int6zi t6rgyal6s-rnell6z6ses iigyek kijziil minden hamadikat
- az els6 6s a harmadik negyed6vben 6rkez6 mag6nv6das ijgyeket,
- febru6r, jfnius, november h6napokban int6zi a bir6s6g el6 5llitdsi iigyekei
B. tandcs targyaLja a Nyirb6tori J6r6sbir6s6g hat6skbr6be tanoz6
- biintet6 irByek kdziil minden hannadik Frkezetlet,
- nyomozesi biffi riByeket,
minden harmadik drgyales mell6z6ses iiByet
-janu6r, eprilis, szeptember, december h6napokban int6zi a bir6s6g et6 6llitisos tigyeket.
B.

Polgeri iigyszak:

lP
tanics
2P.

Dr Hajdf

Csaba

Dr. Pusztafbldr

Agnes int€zr a rii kiosztott polgeri iigyekel - a kiemelt iigyeket
23-24, 44-45. heteken az idegenrend6szeti
menektiltiigyi meghallgat6sokat
9 -10,

tanacs

3.P.

int6zi a 16 kiosztott polgiiri 6s gazdasegi tigyeket,
a 7 -8,2L-22, 42-43.heteken az idegenrend€szeti 6s
menekiiltiigyi meghallgatesokat

Dr K6sa B6la

tan6cs

6s

int6zl a 16 kiosztott polgari iigyeket
pdradan h6napokban a tdvolrart6si k6relmeket
LL-I2, 25-26, 46-47 . heteken az idegenrend6szeti
menekiiltrigyi meghallgatiisokat

6s

kiosztott polgeri iigyekel,
p6ros h6napokban a tevoltarldsi k6relmeket
13-14,27 -28, 48-49. heteken az idegenrend6szeti 6s
menekriltiigyi rDeghallgat6sokat

4.Ptan6cs Urg6n6 dr. Zelizi Edka iDt6zi

a re

1.P. tan6cs tArgyaLja a
- d

'rd.dJJdE

- sziil6i feliigyeleti jog gyakorlasAval l<apcsolatos,
- gyermektart6sdijra vonatkoz6 perek eg]'negyed r6sz6t,
- a h6zass6gi vagyonjogi perek egynegyed6t
- a kdtelmi ijgyek egyhamadat,
- a v6grehajtAsi pereket,
gazdasagi iigyeket
- sziks6g szerint egy6b polgdri Ligyeket.

2.P, tanScs largyalja
- a hdzassd8 felbontasa ir6nti,

- a hiizass6gi vagyonjogi perek,
- sziil6i felugyeleti jog gyakorlasdval kapcsolatos,
- gyermektartiisdijjal kapcsolatos perek egynegyed r6sz6t,

- a tulaJdonjogi,
- az drijkl6si rigyekel,
- szem6ly6llapottal kapcsolatos perek egyharmad6t,
- sziiks6g eset6n t6voltart6si ii8yekbeD helyettesit.
3.P taDecs tArgyalja
- a hazassAg felbontasa ir6nti,
- a h6zassdgi vagyonjogi perek
- sziil6i feliigyeleti joggal 6s gyermektart6sdijjal kapcsolatos perek egynegyed r6sz6t,
- a szem6lyi allapottal kapcsolatos perek egyharmaddt,
- a kdtelmi jogviszonyb6l ered6 iigyek egyharmad6t,
- szdks6g szerint egy6b iigyeket is tergyal.

4.P tanAcs tdrgyalja
- a szem6lyi elhpottal kapcsolatos perek egyharmaddt,
- hazasseg felbontiisa ir6nti rigyek,
- a h6zass6gi vagyonjogi perek egynegyed6t
- a sztil6i fehgyeleti joggal,
- gyermektartiisdijjal kapcsolatos iigyek eglalegyeddt,
- valamint a kdtelmi jogviszonyb6l sz6rmaz6 tigyek egyharmad6t,
- sziiks6g eset6n egy€b tigyeket is targyal.

2. sz.

Abeosztott titk6rok
rz. uiro.agl

6s

titte,

mell6klet:

bir6sdgi iigyint6z6k dltal int6zett iigyekl

lnr. nu.u uan
l

int6zi az dsszes v6grehajtdssal kapcsolatos
iigyet, a raosztott polgSri peren kiviili
iigyeket, a jrirr6sbir6s6g hat6skdr6be tartoz6
ktizvetit6i eljiir6sokat, valamint a titkAri
hatdskijrbe tanoz6 egy€b iigyeket
sziiks6g eset6n panasznapl

17.bir6sigi titkiir

Dr. Csord6sn6 Dr. Em6d
Anita

iigytettogaaisi

int6zi az dsszes szab6lys6rt6si iigyet,

Veres Zita

a

reosztott polg6ri peren kiviili ilgyeket, az
cisszes mag6nv6das dgyben a szem6lyes
meghallgat6sokat, valamint a titk6ri
hatdskcirbe tartozd eBy6b ijgyeket
sziiks6g eset6n panasznapi rigyf 61f ogaddst

uosa gi rigyint6z6

l

az

iigyeletes bir6k mellett int6zi

idegenrend6szeti 6s menekriltiigyi iigyeket
szerdai napokon parasznapi tigyf6lfogadast

tart

