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1.

Alapadatok

1.1.azri@
jiir6sbir6sdg ugyelosztAsi rendj6t a j6r'6sbir6sig elntike a bir6segok szervezet6r6l 6s
igaz8atdsar6i s?.6]|6 2071. 6vi Cl,XI. tv [Bszi.J9. S. [1] bekezd6se alapjiin - figyelemmel a
6/2015. 61.30.) 0BH utasitds 0gazgatAsi szabelyzat) 115.S. (11 bekezd€seben meghaHrozoLl
elvekre - a birdk vdlern6ny6nek ismeret6ben, a bir6i tanics 6s a koll6giumok v6lemdny6nek

A

figyelembe v6tel6vel hatdrozza mce:
1.2. Az r'lRVelosztas
UtaLds a ligyelembe

alap€lyqil
vett alapelvel(re:

Az Llgyelosztiisi rend ell(6sziL6sel(or a bii6siB vezet6je az al6bbi alapelvel(et vette figyelembe:
- az riByeloszl.isi rend l(iLerjcd miDdcn bir6ra, bir6segidtkilrra 6s bir6sdgi ilgyintez6re
- az iigyeloszLAsi rendct iBy kell megall(orni, hogy abb6l meghat6rozhaL6 legyen, az drl<e?,d

iigyct kinek kell int6znic
- az LlgyelosztAsi rcndeL a kiosztis szenpontjai tekintet6ben kize16lag el6re meghat6rozotl
elj6r"6si rcnd alapj6n lchet rnegvi ltoztatni
- meg l(ell haterozni azt, hogy milj,en id6szakonk6nt kell megvizsgelni az tigykioszt;s
Lel<inLeL6ben a munl<aleher jelent6s elt616st eredm6nyez6 hat6set
- az Ligyel( 6tosztdsakor is az Ligyeloszt6si rend alapelveinek meglelel6en l<ell

eljerni

- az Ligyelosztds m6dsze16t el6rc rneBhalir-ozoLt elvek szcrint 6tl6that6an kell meghaLerozt-u,
irgy, hogy abban szubjcl<Liv dont6sel( nc jiLszhassarak szerepeL

senki sem vonha16 el ton dnyes bifijrit6l 2011, 6vi CLXI. tv (Bszi l. B.S. (1J bekezd6s.

A [orveny d]lal rendclt biro az eljdrdsi

szab6lyok szednt

a

bir6segon dolgoz6, el6re

2

megdllapitott, rigyelosztesi rend alapjAn l(ijeldlt bir6 [Bszi. LS. [2] bek.)
2,

) A bir6sdgon mfikcid6 iigyszakoli

A Nyirbetori Jiiriisbir6siigon h6t tanecs miikodik, herom biintet6 6s n6gy polg6ri rigyszakban.
Melletttik egyes bir6i hatdsl<ol-dl(ben bir6segi titkdr jir el jogszabelyban meghatarozottal<
szerint.
A Nyirbetori Jiiresbi16segol(on a Lanecsok iltaldban egyesbir6k6nt jernak el.
Ilr:inljet6 iigyszal(ban a lltl<.14.S. [1) bek. a.J pontjeban meghatarozott esetben egy hivat6sos
bir6b6l 6s ket Lllnol(b6l dll6 tanics jdr el.
2.1. Biintet6 iigyszak:
2.1.1. llr.intet6 tiByszak dgycsoportjai:

B - els6fokri btintet6 iigy
Fk. - fiatalkonial( btiDtet6 iigye
llnl. hiinrnr6 rFm rD.nq iiov
Itpi. - orircrd pe|liir.rsi rnd rvary
Bny. - DyoDoz6si bir6r rigy

Beti.

-

egy6b ugy (pL menekriltiigyi 6rizet meghosszabbit5sa, egyes krildDieges

eb6risok)
Szabiilys6rt6si tigyek:

Szk - szabi.ysirtesi .ril6slg n.rtaroza.d ellen benlijrolr "dfo8ds
Sze. - szab6lys6 isl elzAr6ssal is srijthat6 szab6lys6rt6sr Ligy
Szo - szabillsenrisi rjgyben emel iigJeszi ovd\
Szpa. - pinz,l-r.r'rg, hell,zini birsig elzjrdsra tcjrtenci in ilioztat,rsa
Szk6. kdzirdekii ruunka elzdrdsra tdrt6n6 hw6ltoztatiisa
Szvc. . srabill se|l6. i egyib ve8yes igy
Szpi. - szab6lys6rt6si pe ijitAsi rigy

2.2. Civilisztika:

2.2.2.

PolBeriugys?,ak

22.21,.

P

- cls6fokir polgirl tigy
polg6ri uempcres tigy
Vh. - vigrehajrilsi iigyek

Pk.

2.2.3.
2.2.3.1,.

Gazdasiigiiigyszak
G - gazdelkod6 szervezetek egymds l(dzcttti peres iigye
Gpk - gazdilkod6 szervezetel( egymis kdzcitti nemperes iigye

2.3. Idegenrer.l6szcttel l(apcsolatos iigyek

Ir, - idegenfendisT-eti, kiutasitast el6l<6szit6, kitoloncol6si 6rizet

meghosszabbit6sa,

kifoghs clbiriil6sa

3.) Ugyszakok

szcrinli iigykioszt6s

3.1. Ugykiosztds

A z rigyek kioszt6sa valanerlnyr Ligyszakban

a

jiir6sbir6s69 elndl<6nek feladata.

Akaddlyoztadsa esctdn a tanecsszim szerint kdvetkez6 bir6 v6gzi az iigyldoszt6st.
it6lkezisi szrinetben az, rigyelcti tcrv szerint ldjeldlt bir6 osztja ld az iigyeket.
3.2,

Az iigykioszt6s m6dszer6nel( meghatAroz6sa

Az tgykiosztds olapja minden gycsoportbon az
sarrend. Az tigyek tunAcsra kiosztdsa
'rkez'si
ijtgycsopartankdnL, o saron kbvetkeT.6 tigyszdm 6s a tandcsok svimozdsdnak sorrendje szennt
tortdnik

Az automatikus iiBykrosztis all(almazott n6dszel6nel< meghateroz6sa (Biisz.29-32. g.Ig, szabitlyzal
116.S. (1) bek.) Az ugyel< kiosz,thsa irl<ez6si sorrendben a soron kdvetkez6 iigyszam 6s tanarcsszSm
alapj6n tdrt6nik.
3.3. Tdbb r:iByeloszt6si m6dszer all(almazds6nak szabdlyai:

A brintet6 Ligyszakbar az tigyek l(iosztiisa 6r'kez6si sorrendben tctrtdnik, az 6rkezett r.igyek a taniicsok
szimozisiinak sorrcndj6ben l(edilnek looszt6sra. (lgazgatdsi szab. 116.S. (1) bek. b.) es i) portj.L)
A szab6lys6rt6sj iigyeket bir6sAgi tiken tanics mt6zi.

Civilisztikai iigyszakban az iigyek ldos?,tasa az Ig. szab. 116,S. (1) bek. f.) pontja alapj6n
iigycsoporronl(6nt, az rigy rergya szerinti szakosodest figyelembe v6tel6vel tdrtdnik. A szakosod6st
nem 6rint6 iigyek eset6ben az Ig. szab. 116.5. (1) bekezd6s b,) 6s i) pontja alapjfu az rigyeket a
tan6csok sz,6nozisuk solrcndj6bcn kapjik.
Megel626 t6voltartis havonk6nLi vilt6sban el6re meghat6rozott h6lapokban a D6gy polgiri bif6,
lt6lkez,6si s?,tinerben az tig),eletes bi16 int6zi.

Bir6s6g el6 illitiisos iigyek havonl(6nL vdlt6sban a brintet6 iigyszakos bir6k kdzdll kefdlnek
kiosztesra - el6re meghat6rozott ir6napokban - fgy, hogy a migfAci6val kapcsolatos rigyelettel ne
iitkozzdn.

Idegcnrcnd6szcti ds mencl(tiltiigycl( inr6z6sc k6thetenk6ntl vilt6sban mindk6t iigyszakbau
tandcssz,6mok sofrendle alapjif tdrt6nik itilkez6si szunetben az iigyeleLes bir6 int6zi.
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3.4. A4

!!gy!larzl6sie!d!61!

3.4 2.1. Sorou kiviili iigyck eset6ber - tan6csok l(dz-6tt ardnyosan elosztva
3.4.2.2. EByesites, egyLittes elbiril6s v6gett - hor6bban 6rkezett rigyhcjz egyesitve
3.4.2 3. Bir6 kizdr6sa miatt - elfogultsdg, perijit6s, hat6lyon l<iv1il helyezds eset6n
3,4.2.4.1\z el6zm6nnyel szoms dsszeliigg6s miatt - [jraiktatott iigyekben
3.4.3. Az egyenletes munkateher biztositasa

A statisztil(a adatai alapjdn az clllol< n nden h6nap 5. napjdig megvizsgdlja az dtkezelt,
befejezett, folyamatban maraclt i)gye]<et, azok srilysz.dmdt 6s mennyisigdt, egyenl6tlen
munl<ateher eset6n elt6r az automatikus szign6l6si rendt6l annak kiegyenlit6s6ig,

3.4.3.1. Ugyhitralik IeldolgozAsa miatt
:1.4.3.4. Az ugy muDl(aigdnyess6ge, terjedelme mian
3.4.4,1. i16lkczdsl sziincl lartalma alatt
3.4.4.2. A bif6 tevol6te mian - figyelemmel az iigy jelleg€re
3.4.4.r. A b:ro ./-olg;1a.i vi.z-orryirrak rnegsztirrdse m-att
3,4.4,4. A bir6 tart6s (30 napot meghalad6) tilvolldte miati
3.4.4.5, Tobb szempont egy[ttes fennhllisa esetdn

@szere

Az automatrkus rigyl{iosztiis alapjiln (Biisz-.29 32 S Ig. szab6lyzat 116.S. (1) bek.), azonban
[)gyelembe l<cl] vcnni a kiosztiis sor'6n a vezet6 tirgyaLdsi nap kedvezrn6ry6t, illetve az 6ltal
v6Bzen.l6 igazgatAsi feladatol(at.

3.6. Az iigykioszds menete a vezet6 eset6beD az 3.2

3.7.

is

a 3,3 pontokban

foglaltak alapjSr tdrtdnik.

Az 6toszt6s rendre

Atosztiskor az iigy kiszignillisa az tiByclosztisi rcndben meghat6rozott 6ltal6nos szab6lyok szelint
Ldrtenili.

Az ti8yck htosztisir6l a tdByalhs esetleges elmaradesdr6l az iigyfeleket - az itosztis folyt6n kijeldlt
bir6 - haladdktalanul, s?,iiks69 eset6n rdvid riton, vagy iresbaD tdj6koztatja,

Ha az iiBy nem keriil iltoszthsra, a tdryyalis elmafad6s6r6l az elDdk utasit6sa alapjan a bir6
ryweicrdje haladekralarrr' tai6kozror u az ijgvfelcl,ct.

jeBVZdkd

3.B.Mell6kletek:

sz mclldldet: A bcoszLoLt bir6k arltal int6zelt ugyek
2 sz. mell6klet: A beosz,tott tiLl(erok 6s a bir6s6gi iigyint6z6 6ltal int6zett dgyek
1.

Nyirb6tor, 2018. okt6ber 10

a

j6rdsbir6s5g

A Inellekler h.rtilyos 2019. januar 0t-rcjl

l.

sz. mellcklct:

A bcosztott bir6k 6ltal int€zett iigyekl

Biintct6 rigyszak:

18.

tanaas

Dr. llajdin6 dr. Pet6
AD(lrea

2.B. tanacs

Dl

Seres

tArgyalja a rA kiosztott biintet6 iigyeket, valamint irt6zi
a rA kiosztott biiDtet6 nemperes iigyeket.
iigyeleti rendben meghatiirozott heteken
idegenrend6szeti 6s meneki trigyi meghallgat6sokat, az
tigyeleti rendben meghat6rozott h6napokban a bir6s69
el6 iiLlitiisi r.igyeket

az

Lrvia

tarByalja a rd ldosztott biintet6 r.lgyeket - ezen beliil a
ldemelt iigyeket, valamint int6zi a 16 kiosztott biintet6
nemperes r.igyeket.

az dgyeleli

rendben meghat6rozott

hetel<en
idegenrerd6szeti 6s meDekiiltiigyi meghallBat6sokat, az

r.igyeleti rendbeD meghatdrozott hdnapokban a bir6s6g
el6 6llitdsos iigyeket
LB.tanAcs

iigyeleLi rendben meghatirozott h6napokban a bir6sdg
el6 :ilftAsos iigyeket

1.I], tandcs rirgyalja a Nyirbiitorr J6rdsbir6sig hat6skdr6be tartoz6
- l(dzv6das bllntct6 LjByck koziil mindeD els6l(6Dt 6rkezettet,
- inr6zi a Liryyalis melL6z6scs iigyek kdz-ul minden e1s6k6nt 6rkezettet
- t6rgyalja a mdsodik 6s negyedil< negyed6vben 6rkez.6 mag6uv6das [gyeket,
- februir, m6jus, szeptember, cleccmber h6napban int6z-i a bir6s69 el6 6llit6si ugyeket,

2.1i. tanA(s t'-Blalja n \yirb,'ro ' .irisbirosiB hnr,rcLcjf6DF tarrozci
- az 6rkezett kdzvddas biintet6 rigyek kdzrll minden m6sodikat
- illt6zi t6r'gyai6s-mell6z6ses iigyck kdzril minden m6sodikat
- i7 qlcfl rs - l':r n, dik .rFgvFdevbc r e k' zci rnaginvidns iigveket,
- jauu6r, 6priLis, jirlius, okt6ber h6napokban mt6z,i a bir6s6g el6 allit6si iigyekel.

6

B.ll. ta|liics tergyalla

a NyirLrAton J6fisbir6s6g hatiskdr6be tartoz6
- bLiDtet6 iigyek koziil mnden halnadik 6rl(ezettet,

nyomozdrsl bl16i tigyel(et,

- Diiirden hafmadik tirgyalas lncll6z6scs tigyet.
-mercius, jirnius, rovembcr h6napol(ban int6zi a bir6sdg el6 iillit6sos rigyeket.

Polgiri dgyszak:

Df. Hajdi Csaba

intdzi a 16 kiosztott polg611 6s gazdas6gi iigyeket,

rip\nln

r/

nr

dhp

rrppl-,rjrozorr

be,el'c-r

idegenrend6szeti 6s menel(iiltiigyi meghallgat6sol(at, az

'.2 P.

Dr

PuszLafdldi Agnes

tanarcs

3.P

Dr. l(6sa B6la

ldosztott polg6ri tigyeket
rprdhe r .'lFoh,r.ifozolt hp nLerr
' ide genrend6s ze ti 6s menekriltrigyi meghallgatesokat, az
ugyeleti rendben meBhaterozott h6Dapol(ban a tavoltart6si
ilgycl(ct

'int6zi

a rA

irl

taDics

4.P.tanAcs

rd ldos?,tott polg6ri dgyeket az iigyeletr rendben
lneghat6roz-ott hetel(en idegenrend6szeti 6s menekLiltiigyi
Ncghallgat6sokat, az rigyeleti rendben meghatdroz,ott
h6Dapokban a tAvoltart6si {gyeket
ir1t6z-i a

iip\n n i

tjrg6n6 dr. Zcli?,i Eril(a intiz-i a rii kiosz-tott polgari iigyeket,

az

Ligyeleti rendben meghaterozott

1.P. tan6cs thrgyalja a
d r d.d)rdE rcLUUIrrrd'd,
- szLiloi il:iByc'ct- jog gyrko-Jiriv-1 kapcso ato..
- gyennekrarhsdijra vonatkoz6 pelel( egyrcgycd r6sz6t,
. a hizassigi vagj'olrjogi
Lrerek egynegyed6t
- a l(dtellnr iigycl( cgyhal.madit,
- a v6grehajtisi pereliet,
Bazdasigi ilgyekcl
- szrilcdg sz-efint egy6b polgiri iigychet.

hetel(cD

7

2,P. tanScs t6rgyalla
- a hdzass6g felbontdsa ir6nti,

- a hizass6gl vagyonlogi perek,
- szillSi fel gyeletijog gyakorlds6val kapcsolatos,
- gyemektafiasdijjal kapcsolatos perek egyDegyed r6sz6t,

- a t!lajdoiogi,
- az drdld6si rigyeket,
- szem6lyelapottal lGpcsolatos perek egyharmad6t,

3.P tan.ics tArgyalja
a hAzassdg felbonrarsa rfAnti,

-

a

h6zass6gi vagyonjoBi perel(

szril6i feliigyeleti joggal 6s gyermektartesdijjal kapcsolatos perek egynegyed r6sz6t,
a szem6lyi 6llapottal kapcsolatos perek egyhamaddt,
a kotelNi jogviszonyb6l elcd6 iigyek egyharmaddt,
szr.iks6g szerint egy6b ijgycket is tdrgyal.

4,P. taniics tiirgyalja
- a szemdlyl illapottal kapcsolatos pereJ< egyharmaddt,
- h6zass6g felbontdsa ir6ntr dgyek,
- a hdzassdgi vagyonjogi perek cgyDegyed6t

r.urur rsruBl/Erqtr JU6Edrr
- gyermektartiisdijjai l(apcsolatos iigyek egyneByed6t,
- valamint a kdtelmi jogvisz,onyb6l sz5rmaz6 rigyek egyharmad6t,
- sziiks6g eset6n egydb iigycket is tSrgyal.
_

d

I
2. sz.

A beosztort tirldrck

6s

mcll6kleti

bir6shgi iigyinr6z6k dlral inr6zeft dgyekl

Dr

Dusa Di6na

int6zi az bsszes vdgrehajt6ssal kapcsolatos ijgyet,

elj6risoka! valamint a titk6ri hat6skdrbe tartozo
egy6b rigyeket

bir6segi iigyint6z6 t6voll6te eset6n p6ros
heteken panasznapi iigyf6lfogad6st tart
a

tT.birdsagi

tirkif

Dr Csordisn6
Dr. Em6d Anita

int6zi az dsszes szab6lys6rt6si iigyet, a reosztott

pol96ri perer kjv'rili riglekel,

maginv;d3s Byben a

meghallgatSsokat, valamint

Veres Zita

a titk6ri

a/

dss/es
szem6lyes
hatdskdrbe

az

rigyeletes bir6k mellett iDt6zi
idegerrerd6szeti 6s menekiiltiigyi iigyeket
srefdni napokon panasznapi tjgy16lfogad6s(

lar r

