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1. Alapadatok

7.L, Az tigyelosztdsi rendet meghat6r oz6 vezet6

Az ngy ek

ero s zt6sar a f 6 s zab 6tlyk6nt a

bir 6s d,gi

ve

zet6

jo

gosult.

1.2. Az iigyelosztds alapelvei

Az igyelosztdsi rend kialakit6silra a bir6silgok szervezet&61 6s igazgatds(r6l sz6l6
2011.6vi CLXI. torv6ny (Bszi.) 9. s (1) bekezdese, 10.s (1), (3) bekJzdZse, varamint
a
b_ir6s6gok igazgatdsdr6l rendelkez6 szabillyzatt6l sz6l6 oizois. (XI.30.)
oBH utasit6s

(Szab6lyzat) 115. S (1) bekezdds6ben foglalt alapelvek figyelembev6teljvel,
a bir6kkal
va16 egyeztetdst kovet6en, a Bir6i Tandcs 6s a koibgiumok v6lem6ny6nek
az
ismeret6ben keriilt sor.

2.logszabdlyi h6tt6r

2.1,.

Attirv6nyes bir6hozval6 jog

senki sem vonhat6 el torv6nyes bir6j6t6r. (Bszi. s. s (1) bekezd6s)
2.2. A ttirvdny 6ltal rendelt

A

bir6

torv6ny dltal rendelt bir6 az eljdrdsi szabillyok szerint

a hat6skorrel 6s

illet6kess6ggel rendel!.e25 bir6sdgon miikod6, el5re meg6tlapitott
rigyelosztasi rend
alapjdnkijeiolt bir6. (Bszi. S. S (2) bekezdds)
2.3. Az iigyeloszt6si rend tartalma
2.3.1, Tan6csszdm
2.3.2. Tan6csok osszet6tele
2.3'3. Tandcsok, bir6k 6s titkdrok artalintlzett iigycsoportok
2.3 .4. Elj|r 6s akadilly o ztatilsa eset6n
2.3.4.1.. 6toszt6s
2.3.4.2. halasztds
2,3 .4.3 . ngy f el1.ajeko ztatils
3.5 Ugyeloszt6sra jogos ult bir6s6gi v ezet6
?
2.3.6. Ugyelosztds m6dja
2.3.6.1. vezet6k
2.3.6.2. tandcsok
2.3.6,3. egyesbir6k
2.3,6.4. titkdrok vonatkoz6sdban
2.3.7, Ki jilr el kiemelt jelent6sdgfi tigyben

3-

Alapfogalmak

3:1..ijgyszak
A'bir6sdgiti.ogalkalmazdsra tartoz6 i.igycsoportok jogr6Lgak szerintt.vagy az adolt
jogilgon'belltl az elifurfusban r6sztvev6 izemelyek rruti"ii egyis6ge (b,ant"e"t6;
katonai
hajtdsi, sz;ab6Iys6rt6ii, poIg6ri, guraiagi, kytzigazjutari;
tigyvitel szabliyair6l sz6t614/2002. (VIII.1.) tvt reiajet - a
22a. ponLla)

Ugycsoport

3,2.

,

.,,t-

.

A"''bir6s{g! fl-Sylk targyuk, valamint az alkalmazand,6 anyagi6s elj6r6si
szab6ly,qI<,
azo,ngssdga, kulonbiiz6slg.e vagy specialit6sa szerinti..ropor.:torit6sa. (Bns;.;..S'f-St
Pono

''

.

3,3. Ugybe osztfus

15' (XL30;) OBH utasitds 1L4. $ (1) bekezd 6se alapjiln annak
meghgtriro zt.rsa,
bfu6kibir6s6gi titkdrok mery tigycsopoltban j6rnak- er.
. q I ; -.T-. -'
3.a. Ugykiosztds

A 6/2015. (XI.30.) OBH utasitds L1
hugy az igyek kiosztdsa a blrdk
tigy,rcsoportokon beltil milyen szab6

alapj1narurak meghat1roz3sa,

z

ngybeosztfus

szerint t6rg5raIt

ik.

3.5. Kirendel6s

torv6ny (Bjt) 31. S (2) bekezdlse
tigyteher egyenletes elosztisiln
it6se 6rdek6ben m6s szolgdlati he

A;* tiiOsigokon m(ikii
'tti'

d6' ti gy

szakok

'

4.1. Biintet6
4;!.7

:,Biintet6

fl

gyszak iigycs op ortj ai

ir6nak

a

szakmai

Bpk. btintet6 nemperes tigy
Bpi. penijit6si inditvdny
R. bir6sdgi mentesit6s irdnti flgy
Beri, egy6b (vegyes) tigy

Szab6lysdi-t6si,ug5rek
'

':

.

rl

,r '

Sik.' s;rabillys€rt€si hat6sdg hatdrozataellen benyrljtott kifogas (panasz)
Sze. szabdlys€rtl.si elzilrilssal is srijthat6 szabillys€rt6s miatti tigy
Szo, szabillysdrt6si rigyben emelt igylszi 6v6s
Szp6'. a p6nzbirs6'g, a helyszlni birsdg elzfurdsra tort6n6 6frr6Itoztat6sa ir6nti

ijgy,

- ' Szk6, a k}zltd,ekilrnunka
- ,S;zve. egy6b (vegyes) rigy
,-

elzfurttsratort6n6 6tv6ltoztat6sa ir6nti tigy

4.2. Civilisztika
4.2.1 Civ

ilisztikai ii gyszako k

- polglriigyszak
- gazdasf,giigyszak
4.2.2. Polgdri id.gy szak i.igycsoportj ai

-

P. els6fokri polg6ri peres rigy
Pk. polg6ri nemperes iigy

Vh. v6grehajt6si nemperes tigy

4.2.3. G azdas Agi tigyszak i.igycsoportj ai

-

G. els6fokri gazdasilgrperes tigy
Gpk. gazdasilgi nemperes rigy

A megkeres6seket Bpk., pk., szve., Gpk. iigycsoportba kell besorolni.
5. Ugyszakok szerinti iigykioszt6s

,

- - r ^':
5,I.Az

sztesra jogosultak
kban- a

iar: asbirOis6g

elnoke

jo

gosult.

a eset6n a le ghossz abb bir 6i szolg6latiid6vel
:

::'

.

qrrg)ar

set6n a V6sdrosnam6nyi
J6r6sbir6seg lobbi
JJ
f\D\; pertlrenqoen egymast kovetve v6gzi az igyekkiosztilsfit.

4

A NyiregyhdziTorv1nyszlk Elnoke a 2019.E1.11I.D.6/2. sz6mi hatfurozatttval az 1.p.
tandcs bir6i6t - hozz6i6rulds6val - 2019.6prilis 1. napjdt6l 2020. marcius 3I; napj1ig
kirendelte a Feh6rgyarmati l6r6sbir6silgra, az eredeti beosztfusitb6l ered6 it6lkLz6s:t
tev6kenys €g r lszbeni (50 % -ban) megtar tttsav aI.
A 2019'EL.VI.B.3/2-50. szdmri hattuozatltval

- hozzdjilruldsilal - 20Ig. 6prilis 1.
napj6t6l 2020. m6rcius 31'. napj6ig, de legfetjebb a Feh6rgyarmati
lArfuibitO"ag
elnok6nek kinevez6s6ig megbi zta a Fehlrgyarmati
!6r6sbir6sa[on elv6gzend6 elnoki
tgazgatlsi feladatok ell6t6s6val.

A torv6nykez6si sztinetben a bir6k kiilon tigyeleti beosztdsa szerint kijelolt bir6 v6gzi
azij-gyek kioszt6sdt.

5.2. A kiosztand6

nw

bemutatdsa azi.igykioszt6sra jogosultnak

Az iroda a papir alapri kezd6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezelend6 iratot iigyiratk6 nt az
esetleges eLSzm€nyi iratokkal felszerelve a lajstromb abejegyzds napj6n, de legk6s6bb
az €rke zost kovet6 munkanap on bemu tatla az ti gyel os ztasii o gosujinak.
I

Ha a kezd6itat 6s a kezd6iratk6nt kezelend6 fuat az elektronikus kapcsolattarta-s
nt16n ltkezett, akkor azt a BIR-O lajstromprogram :iut76n kell bemutatni. Ha ennek
feltetelei nem adottak, akkor az irodLa a, etektronikus iratokat kinyomtatla,6s az (1)
bekezddsben irtak szerint j6r

eL

5.3. Az iigyelosztds rendszere
5.3.1.

Civilisztik ai igyszakban

Civilisztikai rigyszakban az rigyek kiosztdsa a 6/2015. (XI.30.) OBH utasit6s 116. (1)
S
bekezd6s f) pontja, a 74/2002. (Vm.01.) IM rendelet 31.
q
pontja
alapjan
S
tigyszakonkdnt, tigycsoportonk6nt tort6nik akk6n! hogy a jfufusbir:6sag natasttiie6e
t1rt9z;6
lolg6ti - ,gazdasdgi peres i.igyeket - valamennyi tigycsoportban - a
civilisztikai igyszakban kijelolt bir6k intlzik az alilbbi arenyban -?gy"iu*mel arra,
hogy a civilisztikai tigyszakban kijelolt bir6k kozril az 1.p. lanacs bir1ja a
Nyiregyh6zi Torv6nysz6k Elnoke a 2019.E|.IIL.D.6/2. szitmu hat1rozata alapjAn 0,5
bii6k6nt itllkezik, az 5.P. tan6cs bir6ja, aki egyben a j6rAsbir6s6g elnoke, 0,75
bir6k6nt it€lkezik, a 3.P. tan6cs birfijal bir6k6nt itEikezik -:
- 1.P. tandcs:20 %,
- 3.P. tan6cs: 50 %,
,5.P. tan6cs: 30 %.

A

-

perll kivtili tigyeket - a megel6 z6 tdvoltart6s irdnti peren kivtili iigyek kiv6tel6vel

a 8'Pk. tan6cssz6mi bir6silgi titk6r, valamint a Nyiiegyhazi Tori6nysz6k
Elnoke

2019'EI'III.D.

19' szdmu hatilrozat6val a Nfiregfnazi

Torv6nysz6kr6l

a

Vdsarosnam6nyi J6rasbir6s6gra 2019. november 1b.
2020. november 12.
"-rplatot
na$e:g kirendelt
9.Pk.
tandcsszfurii
bir6s6gi titk6r y2 - L/2
.hgzTjiarul6s6val
ardnyban int6zik.
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A v6grehajt6si peren kiviili iigyeket - abir6s6gi v6grehajt6sr6l sz6l61gg4.6vi LIII.
torv€ny - a tov6bbiakban: vht. - 260. S (1), (2) bekezd6s6ben, a 261. g_6ban
meghat6rozottak kiv6tel6vel - a 8.Pk. tandcs sz6mi biros6gi titk6r, valamint a
Nyiregyh6zi Torv6nysz6k Elndke 2019.El.III.D, 19. sz6mt hatfrozatAval a
Nyiregyhdzi Tdrv6nysz6kr6l a Vds6rosnam6nyi Jdr6sbir6s6,gra 201.9. november 18.

napiltol2020. november 17. napjilig - hozz6jdrul6s6val - kirendelt 9.pk" tan6cssz6mi
bir6s6gi titkdr 1/z - r/z arfunybanint6zik.

A v6grehajt6si tigyint6z6 elldtla a v6greh ajtAsi ngyint6z6 feladatkor 6be tartoz6, Vht.
260. S (1), (2) bekezd6s6ben,261., g-6ban meghat6ro zort feladatokat.

A ttugyalils, szernllyes meghallgatds bir6, bir6s6gi titk6r akad6ly oztatl.sa miatti
elmaraddsa eset6n az 5.P. tan6cs bir6ja, az 6 akadillyoztatasa eset6n a

V6s6rosnam6nyi J6rdsbir6s6g tdbbi bir6ja, ABC betfrendben egym6st kovetve
ggsult a l6y gy al6s elhalaszt 6s6r 6l a t6j6ko ztatdst me gadni.

jo

5.3.2.

B

iintet6 i.igyszakban

Btinte
1'4/20

a 6 /2015. (xI.30.) oBH utasitds 116. s (1) bekezd6s a) pontja, a
rendelet 3f. $ a) pontja aIaplhn - az igyekkioszt6sa abir6s6g

-

e1661l6tel6ve1-p6rat1an6sp6rostigyszamoka1apj6nt6rt6nik.

Bi,r6s6g el6 6llit6sos iigyekben havonta felvilltva, phratlanilletve p6ros h6napokban
keri.ilnek a bir 6k kijelol6sre

A

megel6z6 t6voltart6s ir6nti peren kivrili tigyekben, havonta felvilltva, p1rtalan,
illetve p6ros h6napokban ke^ilnek a birdk kijeloi6sre.

A

a a 8.Pk. tandcsszdmtt bir6s6gi titk6r, valamint a
Nyiregyhdzi Torv6nysz6k Elnoke 2019.El.III.D. 19. sz6m:u hatfrozathval a
Nyilegy!1zi Torv6nysz€kr6l a Vds6rosnam6nyi J6r6sbir6s6gra 2019. november 1.8.
szab6$s6rt6si tigyeket

napj6t6l 2020. november 17, napj|ig - hozzdjfirul6s6val - kirendelt 9.pk. tan6cssz6rr(t
biroslgi titkdr lz - !/z ar6nyban int6zik.

ndszeress6ggel figyelembe kell venni az
egyben torekedni kell a birttk, bir6s6,gi

sit{slra.
torv6nysz6k elnoke fe16
kiegyenlit6s6nek elve).

Kiemeltjelent6s6gii rigyet

a

6ra havonta kerfll sor azzal., hogy jelent6s
ksdges int6zked6seket megteszi, illetve a
szriks6ges int6zked6st kezdem6ny"rl. (munkateher

- igyszakszerint

- b6rmelyik

bir6 ttugyarhat.

A' t6rgyal6s, szern€lyes meghallgatds bir6, bir6s6gi titk6r akad,illyoztat6sa miatti
elmarad6sa esetdn az 5.P. tan6cs biraja, az 6 akad.ilIyoztat6sa eset6n
a

:t 'i,

6

V6sdrosnam6nyi Jdrdsbir6silg tdbbi birfuja, ABC bettuendben egym6st kovetve
j o gosult a tar gy al6s elhalas zt 6s6r
6l a t6j6ko ztatAst me gadni.
5,4. Az

-

iigyelosztisi rendt6l elt€r6s esetei meghatdr

oz6sa,

amelyek kiiliintisen:

abir6silgmiikod6s6t 6rint6 fontos okb6l,
az eljdrdsi torv6nybenszab6lyozott esetekben (pl.: kiz6r6s),
a soron kivtil tfugyaland6 i.igyek kiosztdsakor,

:
, -

egyesitds, egyrittes elbirdlds v6gett,
nemzetkSzi elemet tartalmaz6 biintet6 i.igy
torv6nykez6si szrinet tartama alatti id6szeflislgbiztosit6sa 6rdek6ben,

rrurrkasztineti napokra szewezettklszenllt,tigyelet,
iigitheftalek feldolgoz6sa,
ngyrnunkaig6nyess6ge,terjedelme,
biro t6voll6te alatt - figyelemmel azigyjelleg6re,
bir6 szolgdlatiui"ronfinak a megs ziin6se,
az ijgy eISzm6ny6ben eljdrdssal szoros osszefrigg6s,
o

tdbb szempont egyi.ittes fenn6lldsa

Az igyelosztilsi rend m6dosit6s6ra az
eset6n kertil sor.

abban foglaltakban bekovetkezett v6ltoz6s

5.5. Az iigykiosztds menete

Abir6s6g elnoke,_illefve akad6lyoztat6sa eset6n az igyek eloszt6s6ra a3:1,. pontban
jogosult bir6 az eljdr6 bir6t legk6s6bb az fuat bemutat6sdt kovet6 munkanapon
-a
tlrgyluben 6rv6nyes, abir6sdgon kifriggesztett tigyeloszt6si rendnek (Bszi.'g-ff.
S)
megfelel6en - kijeloli.
11 ? Fy "_tithet6 ti gy ek mind e gyik6ben ugy anazt a bir 6t kell kijel olni.
A kijel6l6s
utan az iratot nyomban vissza kell juttatn i az irodilnak.

Az i'igycsoporton beltili iigymin6s6g statisztikai k6dsz6m6t, a munkateher
m6r6s6hez sztiks6ges adato! tovilbb| a kijeloldst, annak m6dosit6s 6t 6s id6pont16t,
illetve m6dositds esetr6n annak ok6t - rovid, lehet6leg a jogszabdlyra tort6n6 utal6ssal
aTngy iratborit6k6n az tigyelosztdsra jogosult bir6s6gi iezet6 al6ir6s6vat egyritt fel
ikell
trintetni.
Az eli6t6 bir6 kije1616s6t kovet6en az hoda az igycsoporton behili iigymin6s6g
statisztikai k6dsz6m6t €s a munkateher m6r6s€hei sziksdges adatot a talstromU.:
bejegyzi.
5.5,

Az

5.6.L.

Atosztlrs rendje

Az

AtosztAs esetei

Az'tigyek 6taszt6s6ra csak kiv6telesen, a jogszabdlyban
eset6n kertilhet sor.

eL6irt felt6telek fenn6lldsa

.
,.i

Valamgnnyi igyszakban az tigyeloszt6sra jogosult bir6s6gi vezet6 a m6r kijelolt
tanacq (bir6),hely ett az int6z6s6re m6sik tanacsot (bir6t) jeloltet
ki, krilonor;; h"l
'
'' ' ,
'.

ri (pt. egyesit6s

sztiks6gess6ge),

'

vaya tart6s t6voll6te eset6n,
jelleg6re figyelemmel, az egyenletes munkateher biztosit6sa
indokolja,
- azigyh6tral6k feldorgozttsa 6rdek6t en sziiks6ges.
- az

,

,.,,

,

'

:

"

: :'

igy

:

sa az tig;reloszt{si rendben rnegha tAri:ozott

i
:: )::>

az l'j.gy 6toszt6sa miatt
6n kijelolt bir6 halad6ktal

teire

'

A Vds6rosnam6nyi Jdrdsbir6s6gra beosztott bir6k nev6t, az illtaluk intlzetttigyeket
az tigyeloszt6si rend 1. szilmimell6klete tartalmazza.
A V6s6rosnam6nyi !furdsbfu6sdgra beos ztott bit6s6gi titk6rok nev6t, az. ilItahtk

ug.y.eketazigyeIoszt6sirend2.sz6mime116k1etetaftd|mazza:
nyi' J6r6sb{r6s6.gra beosztott v6grehajtas i'"OJngyint6z6 nev6t;
az iltala
z.-'.) :,
:
mlezett
ugyeKer az iigyelosztdsi rend j, szilm(tmell6klete taiialmazza
V6sdrosnam6ny, 2019, december 3.

,

t. mell6klet

a 2020. 6vi iigyelosztrisi rendhez

A beosztott birrlk 6ltalintfizett iigyek

,{ tnell6klet,id6beli hatdlya: 2020.janu6r l.
Taniicsszdm
1.8.

N6V
dr, Babinecz Gy6ngyv6r

-

2020. decembor

3

l.

Intflzett iigycsoport
j6r6sbir6s6g hat6skcir6b e tartoz6 p*dpe1ATffifr
brintet6 iigyek - ide tartozik a fiatalkoruak btintet6
iigyei is, kijel6l6s alapjdn (Ugyeloszt6si rend 4.7:7.

i
4.8.

dr. Ancsrlk Szilvia

1.P.

N.6methn6,
Eva

3.P.

dr. GrajczfiikTiinde

5.P.

dr. Kiss Adrienn Anita

dr.

tigyek, megel6z6
tigyek . p6ros

Szab6

elsofbku p.olg6ri, els6folqi gwdasilgi peres tigyek
50 Yo-a (Ugyeloszt6si rend a.2.2. pintia, i:2.2.

pontja)

els6toku polgrlri, els6fokri gazdasilgi peres iigyek
30 Yo-a (Ugyeloszt6si renJ 4.2.2. piytja, ,f,2!.
pontia

2,

A .beosztott-,titkf

r

mell6klet,a 2020. 6vi iigyelosztfsi rendhez

i.Ital intfizett ii gyek

:.

Am-effileHd6beli hat6lya:2020. janubr 0T. -2020. december 31r
Tandcsszfm
8.

N6v

'dr. Balogh Zoltfin

lntfizett iigycsoport

polg6ri nemperes iigyek

50

Vo-a,

gazdasi;[ig1

nemperes iigyek 50 Yo-a, szab6lys6rt6si iigyek 50

o/o-a, v6grehajt6si nemperes iigyek
50 o/o-a,
iigyf6lsegito szolgilIat minden pdros h6terr szerdai
napon (Ugyeloszt6si rend 5.3. I . pont:2., bgkezdgs, 3:
bekezd6s 1 mondata: 5.3.2.:.nont 4.
9.

dr. Reb6kEva

polg6ri nempores iigyek 50

hekezd6s\

,

o/o-a,. ,gazda;igi

nemperes iigyek 5Q Yo-a,, szab6lys6rt6si iigyek,50

%6-a, v6grehajt6si nemperes

iigyek 50

%o-a:,

tigyf6lsegit6 szolgilTat minden pfuratlan h6teir
szerdai napon (Ugyeloszt6si rend 5.3.1. pont 2.
bekezd6s 3. bekezdls I mondata; 5.3.2, pont 4,

bekezd6s)

.

3.

mell6klet a2i020.6vi iigyelosztdsi rendhez

A.,b3osztotj:ydgrehajt6si iigyint6 z(t atltat intlzett iigyek

'.''.

A-'rne116k1'et

idSbeli hathlya:2020. janudr 0l.
-2020. december 3I.

Tanfcsszfm:
4.

N6v
Komisz6r-Szab6
Hajnalka

Intfizett iirycsoport
Hat6skcir6b e tartoz6 v6grehajt6si nemperes iigyek
-pont

(Ugyeloszt6si rend S.:.t.

mondata)

3.'bekezdes

2.

