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Az igyeloszt6si rend kialakit6sfira a bir6
2071.. 6vi CLXL torv6ny (Bszi.) 1
igazgatAsdr6l rendelkez6 szabilIy
(Szab6lyza0 115. S (1) bekezd6s6ben

1,. Alapadatok

"1,,1, Az i.igyeloszt6si rendet meghatAr oz6 vezet{

Az ijgy ek elo s ztds dr a f . 6 s z ab 6tyk6 nt a bir (> s 6gi 
1r e zet6 j o go su lt.

L,2. Az iigyelosztds alapelvei

2. A bir6s6gokon rniiktid6 tigyszakok

2.1. Biintet6

2.1.1. Bi.intet6 rJ.gy szak iigycsoportj ai

Biintetd tigyek

- B. els6fokri brintet6tigy
- Fk. fiatalkoni biintet6rigye
- Bpk.biintet6 nemperes tigy
- Bpi. perfijitdsiinditvdny
- R. birosdgi mentesit6s ir6nti rigy
- Beri. egy6b (vegyes) i.igy

Szabilyslrt6si iigyek

- Szve. egylb (vegyes) tigy
- Szpi. szabdlyslrtdsi penijit6si ngy

2:.2. Civilisztika

szk. szab6lys6rt6si hat6s6g hatdrozataellgn be yrijtott kifog6s (panasz)
sze. szabdlysdrt6si elz6:6ssaris srijthat6 sl,abel ,erte, miatti rievSzo. rigyben emelt i.igy
3z6. a helyszinibirs6g
k6zd elz6r6sratort6n6 d
Szp6. a p6nzbirs6g, a helyszini birsit
tigy
Szk6. a koz6rdekii munka elz6r6sratort6rf6 6tv6ltoztat6sa irdnti rigy



2.2.1. Civ ili sztikai ti gysz akok

- polg6ri igyszak
- gazdasdgi tigyszak

2.2.2. Polgdri tigyszak iigycs op ortj ai

- P, els6fokrl polg6ri peres tigy
- Pk. polg6ri nemperes iigy
- Vh" v6grehajt6si nemperes rigy

2.2.3. Gazdas6gi iigy szak ii gycsoportj ai

- G. els6fokri gazdasilgiperes rigy
- Gpk" gazdasilginemperes rigy

A megkeres6seket Bpk., pk,, Szve., Gpk. rigycsolortba kell besorolni.

3 "'ti gy szakok szerinti i.igykiosztAs

!1.1. " Az iigykiosztisra j ogosultak

'A'z tiglzsk kiosztdsdra valamennyi ngyszakban a j6r6sbir6s6g elnoke jogosult.

A iilrdsbir6sdg elndk6nek akad illyoztatasa eseterf az dltalakijelolt bir6 v6gzi az igyek
l<ioszt6s6t.

A torvenykezesi sztinetben a bir6k ktilon tigyelJti beoszt(tsaszerint kijelott bir6 v6gzi
ez ijgyek kioszt6s6t.

Civitisztik ai igy szakb an azti gyek
b,ekezd6s f) pontja, a 14/2002. 'S (1)

rigyszakonkent, ugycsoportonkent Sill:tartoz6 polg6ri - gazdasilgi peres rig _ acivilisztikai tigyszakban kijelO lt btu ek 1, / 3

3i,2. Az iigyelosztAs rendszere

3.2"1. Civilisztik al igyszakban

!.:,::^t:]:i 
t?:!:?::?" |,.^:t:|"j"l kivrili.tlgygkpen havonta fetv6trva _ az igazgatitsifeladatokat is ellato j6r6sbir6sdg ernoke"nek kiv6ter6ver -, paratlal" :;"?;;;;

h6napokban kenilnek a bir6k kijelOlesre.



A.pt1tl kivtili tigyeket - a megel5 z5 t|voltarta]s ir6nti peren kivrili tigyek kiv6tel6vel
- dr" BaloghZoltilntitkdr int€2i.2

3.2.2 " B tintet6 tigyszakb an

Biintet6 igyszakbll - u 6/201s. (xL30.) oBH u]tasitds . s (1) bekezd6s a) pontja, a
14/2002. (VIiL01.) IM rendelet 31" S a) pontia alapjdn- rigvek kioszr6sa _ e hir6c.ao14/2002' (VIiI'O1.) IM rendelet 31" g a) pontja alapjdn- rigyek kiosztdsa - ibiros;ag

keriilnek a bir dk kijetol6sre,
e p6ros h6napokban
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- bir6 szolgillativiszony6nak a megsziin6ge,
- az lj.gy el6zm6ny6ben elj6r6ssal szoros 6$szeftigg6s,

r rl I- tdbb szempont egytittes fenn6ll6sa

3.4, Az tigykioszt6s menete

3.4.7" A kiosztand6 iigy bemutat6sa aziigykiojzt6sra jogosultnak

3.4.2. Az irat tftja

Abir6sdg elnoke,_illetve akad 6Tyoztattsa eset6{r az igyek eloszt(ts6ra a 5.1. pontban
jogosult bir6 az elifu6 bir6t tegk6s6bb az irat pemutatds6t kovet6 munkanapon - a
tdrgyevben 6rv6nyes, abir6sileon kiftiggersztetf tigyeloszt6si rendnek (Bszi, b-fl. gy
rmegfelel6en - kijeloli.
'Ha az tigyek elosztilsfit szamit6g|pes progrant segiti, a sz6mit6g6pes javaslatot a
ltir6sdgi vezet6vel kozolni kell.

A be6rkezett r.igy iratdn az rigykio szt6s
felttinteti az rigy kioszt6s6ra, illetve
int6zked6st. Az tigyeloszt6si rendben
r)gykioszt6si m6dszert6l tort6n6 elt6r
iigykiosztdsra jogosult elnoki iratban ti.inteti fel i1z elt6r6s ok6t.

Az e gyesithet6 u gyek minde gyik6ben ugy anazt |a bir 6tkell kijel olni.

A kijelolds utdn aziratot nyomban vissza kell jultatni az irod6nak.

Az i'igycsoporton beluli tigymin6s6g statiJztika t k6dsz6m6t, a munkateher
rn6r6s6hez szriks6ges adatot, tov6bb6 a kijelot6 6t 6s id6p ont16t,
illetve m6dosit6s eset6n annak okdt - rovid, lehe tort6n6 utaidssal
- az ijgy iratborit6k6n az tigyelosztdsra jogosult 6s6rval egyritt fet
kell ttintetni.
/\z elitr-6 bir6 kijelol6s6t kovetSen az iroda {z tigycsoporton beltili rigymin6s6g
statisztikai k6dszdm6t 6s a munkateher rn6resphei-sztikseges adatot u lulstro,,.Ul
bejegyzi.



Az fuoda az elitu6 bir6 (tandcs) kijetol6se uLtdn aE iratot a bir6nak (a tan6cs elnok6nek)
bemutatja.

3.5. Az AtosztAs rendje

3.5.L. Az AtosztAs esetei

Az tigyek iltosztitsfra csak kiv6telesen, e, jogd,zab6lyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa
eset6n kertilhet sor.

Valamennyi ngyszakban az igyelosztttsra jo$osult bir6s6gi vezet6 a m6r kijelolt
tan6cs (bir6) helyett az int€z1s6re m6sik tandcs{t (bir6t) jelolhet ki, ki.ilonosen ha:

- ez a hivatali 6rdek indokolja,
- az elitu6 tandcs elnoke indokoltan k6ri (p1. Fgyesit6s szriks6gess6ge),
-kiz6r6si ok dll fenn,
- a gy 4 tart6s t6voll6te eset6n,
- a eted munkateher biztosit6saindokolia,
- a szi.i s6ges.

,3.5.2. Eljdris az igy 6tosztdsakor

wgy int1z6s6re ir6nyad6 jogszabdly rendelkez6sbinek megfelel6en t6j6ko ztatla.

11"5. Utal6s az iigyelosztlrsi rend mell6kleteire

Az ngy |tosztilsakor az iigy kiszigndl6sa az lgyeto sztdsi rendben meghat6rozott
iiltaldnos szab6ly ok szerint tortdnik.

'AmennyiberL az :d.gy 6toszt6sa miatt argyal/s marad el, arr6l az iigyfeleket az
'|tosztAs folyt6n kijelolt bir6 halad6ktalanul, ira]sban (sztiks6g eset6n rovid :Ulton), az

'A' beosztott Uir[t nev€t, az illtalukint€zett rigyeketirz 6klete tartalrr\azza.
,\ a beosz;tott pir6s6gi titkdrok nev6t, az dltaluk
i nt6zett i'igyeket az :i.gy elosztfusi rend 2. szfum(t rireleklete tartalrnazza.

ty'6s6rosnam6ny, 2018. jfnius 6.

A-
. Kiss Adrienn Anita
iArAsbtu6sdg elntike



l. mell6klet s2018.6vi ilgyeloszt{si rendhez

A beosztott birrik i.Jta\ intlzett iigyek

A mell6klet idobeli hat|lya:20lg. janu6r 01. _ 20181 deeember 31.

Tan{csszfm Int6zett i.igycsoport
dr. Babinecz Gyongyver j6r6sbir6sllg hat6sk6r6be tartoz6 peres, peren ldviili

Piit"ltt lgy"t (Ugyeloszt6si rend 4.1t. pontja),
bir6s6g el6 6llit6sos ti

dr. Ancs6k Szilvia hat6skdr6b e hrtoz6 peres, peren ki\.tili
yek (Ugyelosztdsi rend 4,1.1. pontja)
6llit6sos iigyek - p6ros h6napokban

Nemethn6 dr. Szab6
Eva

els6lokri polgiiri, elsofokri gazdas7gi peres iigy"k
egyharmaf a (Ugyelos ztdsi rend 4.2,t. pontja, i.Z.Z.
pontja), rfegel6zo t6voltart6s ir6nti peren kivtili

dr. Grajczinik Ttinde els61hkri polg6ri, e
egyharma$a (Ugyel
pontja), 

.rtegel6zo t6voltart6s ir6nti peren kiviili

dr" Kiss Adrienn Anita elsofokri qolgdri, els6fokir gazdasagr peres tigyet
egyharma{a (Ugyelosztfsi rend 4.2.2. pontja, 4.2.3.



2. mell6klet a 20r8. 6vi m6doNitott iigyerosztfsi rendhez

A beosztott titkdr 6ltal intlzett tigyek

A mell6klet idobeli hatiiya: 2}lg.jrinius 14. - 2org. decembe r 31.2

' Az alkalmaz6s utols6 napja:20 I g.06. 13.2Âz atKatmazas els6 napja;20 I 9.06. I 4.

Intflzett iigycsoport
dr. Balogh Zoltln polgdri riemperes iigyek, g@

ygy*, szdb6lys6rt6si rigyek, v6grehajt6si nemperes
ugyek, a vegrehajt6si igyintlzo feladatkor6be
tartoz6 

.b{rmely elj6r6si cselekm6ny, panasznap
mmoen heten


