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1. Alapadatok

1.1, A Beretty6rijfalui J6r6sbir6s6g i.igyeloszt6si rendjdt meghatdrozo vezet6je, a
Beretty6rij falui J6rrisbiro s6g elnoke.

1.2, ABeretty6rijfalui J6r6sbir6s6g iigyelosztAsi rendj6t a Beretty6rijfalui J6r6sbir6s6g elndke
a bir6s6gok szervezeterol es rgazgal|strll szol6 2011. 6vi CLXI. tv. (tov6bbiakban: Bszi.) 9.$,
(l) bekezddse alapj6n - figyelemmel a bir6s6gi tigyviteli szabillyairol sz6l6 1412002. (VIII. 1.)
IM. rendelet (tov6bbiakban: Biisz.) 31-32.$-aira, valamint a bir6s6gigazgatds6r6l rendelkez6
szabiiyzatr6l sz6l6 612015. (XI.30.) OBH utasitris (a tov6bbiakban Ig. Szab.) 115.5. (1)
bekezdds6ben meghatdrozott elvekre - a kcivetkezok szerint hatilrozzameg:

2. A birdsfgon miikiid6 iigyszakok

2. 1. Biinteto i.igyszak

2.1.L A bi.inteto igyszak jtn6sbiros6gi tigycsoportjai 6s megjelcil6siik:

2.LI.I. elsofokri btintetotigy (B.)
2.LL2. fi atalkorri biintetoiigye (Fk.)
2.1.1,3. bi.inteto nemperes iigy (Bpk.)
2.1.1.4. nyomozdsi biroi iigy (Bny.)
2.1.1.5, bir6sdgi mentesitds ir6nti tigy (R.)
2.1.1.6. idegenrendeszeti tigy (Ir,)
2. 1.1.7 . egyeb (vegyes) tigy (Beii.)
2.1,L8. szab6lysdrtdsi hat6s6g hatitrozata ellen benyfjtott kifog6s (Szk,)
2.1.1.9. szab6lysdrtdsi elz6rdssal is srijthato szabillysert6s miatti iigy (Sze.)
2.1.1.10. szab6lys6rt6si tigyben emelt tigydszi 6v6s (Szo.)
2.I.I.11 , pdnzbirs6g, helyszini birs6g kozdrdekti munk6ra, valamint ezek

elzir 6sr a t o rtd no 6tv 6lto ztat6s a ir6nti i.i gy ( S z 6. )
2.I.I.72. apenzbirs6g, a helyszini birs6g elzhrdsratort6no ittv|ltoztatitsa ir6nti

iigy (Szp6.)
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2.LL13. kozerdeku munka elzhrilsratcjrtdno aty|ltoztatfLsa ir6nti iigy (Szk6.)

2.1.1.14. szabillysdrtdsi egydb (vegyes) iigy (Szve.)
2. I I . 1 5 . szabillysert6si perirj it6si iigy (S zpi. )

2.2. Civ ilisztikar iigyszak

2.2.L Polg6ri 6s gazdashgi iigyek
2.2.2. A polg6ri iigyek jdr6sbir6s6gok iigycsoportjai ds megjeloldsiik:

2.2.1. elsofokri polg6ri peres iigy (P.)

2.2.2. polg6ri nem peles tigy (Pk.)
2.2.3. egy6b ( vegyes) iigy (Pv.)

2.2.4. bir6s6gi v6grehajt6si iigy (Vh.)

2.2 .3 . G azdashgi iigyek j 6r6sbir6 s6gi iigyc s oportj ai 6 s me gj el o 16 siik
2.2.3,L gazd6lkod6 szervezetek egym6s kcizotti perese iigye (G.)
2.2.3.2" gazdSlkod6 szervezetek egym6s kcizcjtti nem peres iigye (Gpk.)

3" Ugyszakok szerinti iigykiosztds

3 .I " Az i.igykiosztdsra j o gosultak

J.2.

3. 1. 1. Brinteto iigyszak:
A Beretty6rijfalui Jir6sbiros6g elnoke, akad|lyoztatfsa esetdn a Beretty6ujfalui
J6r6sbir6s6g elncikhelyettese, amennyiben o is t6vol van, itgy u sorban k<jvetkezo
rangidos biintet6 iigyszakos bir6.

3.1.2. Civilisztikai tigyszak:
Egyes rgazgatdsi feladatok e115t6s6val megbizott bir6, akadftlyoztatisa esetdn a

Beretty6irjfalui Jar6sbir6s6g elndke, annak t6voll6te esetdn a Beretty6rijfalui
J6r6sbir6s6g elncikhelyettese 6s amennyiben o is t6vol van, fgy a sorban
kovetkezo rangid6s civilisztikai i.igyszakos bir6.

Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszer meghatiroz6sa: (Biisz.29-32,5.) az

iigyek elosztdsa azonos t6rg1u perekben tfirgyal6 bir6k kcjzcitt az 6rkez6s sonendj6ben
felv6ltva, illetve az adott bir6s6gon az arinyos munkateher biztosit6s6ra figyelemmel
eljftrva tcirtdnik meg, a 3.3, pontban kifejtett tdbb iigyeloszt6si m6dszer egyiittes
alkalmazisdval.

Tobb tigyeloszt6si m6dszer egytittes alkalmaz6sdval kiosztand6 iigyek kiosztds6nak
szab|lyai.

3.3. 1. Biinteto tigyszakban:
Ugycsoportonk6nti, az igyek tdrgya szerinti szakosod6s , az igyek srilyoz6s6nak
6s az drkezdsi sorrendnek a f,rgyelembe vdteldvel tdrtdnik (Ig.Szab. 116.$. (1)
bekezd6s 1) pontja alapjhn a 116.$. (1) bekezdds 0, g) 6s i) ponda).
Szab6lys6rt6si tigyek 6s a mag6nvidra iildozendo bi.inteto figyek eseteben a
titkdlok j6rnak el, kivdve amagdnvhdas i.igyben tdrt6no tdrgyalis tafiilsht.

3.3"
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3.3.2. Civilisztikai iigyszakban:
Azdrkezdsi sorrend azigykateg6ri6k figyelembev6tele (Ig.Szab. 116.$. (1) bek.
l) ponda alapjdn a 116,9, (1) bekezd6s f) 6s i) pontja).
V6grehajt6si es polg6ri nemperes tigyek eset6ben a titkar j6r el, a titk6r
hat6sktirdben elintdzendo tigyekben, mig bir6i hat6skorbe utalt i.igyekben az
Ig.Szab.116.$.(1) bek. l) valamint i) 6s k) pontja szerint.

3.4, Az 6ltal6nosan alkalmazolt tigykiosztdsi m6dszertol tdrt6no elt6r6s esetei kiiloncisen :

3.4.1. azrjgy titrgya
3.4,2. azigy perjogi saj6toss6gai
3.4.3 az egyenletes munkateher biztosit6sa
3 . 4 .4 . az itelkezes ido szertisdee indoko Itt6 teszi

3.4.L El lehet tdrni az 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszertol az 'iigy
tirgyahoz k6pest:

3 .4 ,l .1 . kcizlekeddsi 6s gazdasiryij ellegri btincselekmdny eset6n, illetve
fi atalkorti elk<ivetok eset6n.

3.4.2. El lehet terni az 6ltal6nosan alkalmazott tigykiosztdsi m6dszertol az iigy perjogi
saj 6tossdgaihoz kepest:

3.4.2.1. Bir6, bir6s6gi titktnkizttr6sa miatt; ebben az esetben azigyet arra kell
kiosztani, aki azt az iigykioszt6s technikhja alapjfn azt az i.igyet, mint
soron kcivetkezo kapta volna, bir6, bir6sagi titkfir 6ltal bejelentett e)
p onto s ktzir dsi kdrel em e s et6n az ezt me gelo zo kiz6r 6si kdre lmek
szitmhnak s orrendj eb en, ar6nyo s an.

3.4.2.2. Egyesites, illetve egyi.ittes elbir6l6s ezt indokolja; ebben az esetben az
tigyet arra lehet kiosztani, akire a kordbban indult tigy kioszt6sra keriilt.

3,4,2.3. Ujraindult iigyek esetdn az igyet arra kell kiosztani, akire az eredeti
tigy kioszt6sra keriilt, amennyiben ez a biro, bir6s6gi titk6r kizirhs vagy
egydb ok miatt nem tud elj6rni, az 6toszt6s szabillyai alapjdnkell elj6rni.

3.4.2.4. Amennyiben az erkezett i.igy sflysz6ma, neh6zs6gi foka alapj6n egy
bir6, bir6s6gi titk6r munkaidej6t hosszabb id6re teljes m6rt6kben
igenybe veszi es a folyamatban ldvo i.igyeinek teljes, vagy r6szleges
tttosztisfit igdnyli ezen,tj iigy t6rgyal6sa.

3.4.3. El lehet terni az 6ltal6nosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszertol az egyenletes
munkateher biztosit6sa vdgett, ha:

3.4.3.I. Az iigyh6traldk feldolgozrisa indokolja, ebben az esetben az
iigyet/iigyeket az iigykioszt6s technik6ja szerint azok kdzdtt kell
ki o sztani, akiket az ljgyhtfi al6k feldo I g o zdsftr a kij eloltek.

3.4.3.2. A Berettyoujfalui Jdr6sbir6s6gr6l kirendelt bir6, bir6sdgi titk6r eset6n
amennyiben a folyamatban maradt i.igyeinek befejez6si kotelezettsdge
terheli, uj iigyek kioszt6sa al61 legfeljebb a kirendeldsdnek idotarlamdig
mentesitheto.

3.4.3.3. Az tigyek fiIosztdsa eset6n, ebben az esetben az i.igyeket pertartamuk 6s
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srilyoz6suk szerint, abirttk kozott a folyamatban l6v6 tigyeik pefiartama
6s srilyszdma figyelembev6tel6vel ar6nyosan kell 6tosztani.

3.4.3.4" Biroi igazgatdsi vezetoi esetdn tdrgyal6si kedvezm6ny biztosit6sa
drdekdben.

3.4.4. El lehet terni az 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszertol az itelkezes
idoszenisdgdnek biztosit6sa v6gett, ha
3.4.4,1. A bir6, bir6s6gi titk6r szolg6lati viszonya elorel6thatolag a f6l 6ven

beliil meg fog szrinni nyugdijazasa, 6thelyezdse vagy egyeb ok miatt,
ebben az esetben tj iigyek kioszt6sa alol ezen idoszakra mentesitheto.

3.4.4.2. Azijgy abfu6, bir6s6gi titk6r tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te alatt
drkezik, ebben az esetben az iigykiosztis 6ltal6nos rendje szerint azt
azok kcizott kell kiosztani, akik annak elintezesdre jogosultak.

3.5. A vezetb iital intezett iigyek kioszt6sdnak m6dszere

A bir6s6g elnok6re, elnokhelyettes6re, valamint az egyes rgazgatisi feladatok ell6t6s6val
megbizott birora atdrgyalilsi kedvezmdnytikkel ardnyos mdrtekben kevesebb szftml tigy kertil
kioszt6sra.

3.6 " Aziigykiosztds menete

A biinteto i.igyszakban a biinteto peres iigyeket t6rgyal6 bir6k vonatkoz6sdban az iigyelosztds
valamennyi iigytipusban 6s tdrgyban ardnyosan tcirt6nik a foglyos tigyek, a bir6s6g eld 6llit6s
6s a t6rgyal6s mellozes6vel elbir6lando iigyek esetdben is. A 2-es, 3-as, 9-es ds 1O-es tan5cs a
fiatalkorirak iigyeit is t6rgyalja mig a 10-es tan6cs a kdzirti kozlekeddssel kapcsolatos i.igyeket.

Az eljhro bir6k krizdtt a peres iigyek eloszt6sa ardnyosan torl6nik, penijit6s esetdn az

alapiigyben nem 6rintett soron kdvetkezo szhmu tan6cs jdr el, valamint a hat6lyon kiviil
helyezett tigyek eset6n is.
Szabflysdrt6si iigyeket krzir6lag a titkdrok kapnak valamennyi tigycsoportb6l figyelemmel a

Debreceni Tdrv6nyszdk elndk6nek 2015. EL.III.D.2611. szdmu rendelkezdsdre, valamint a Be.

600.$. szerinti tigyeket is a titkdrok vegzik, mig a nem peres ds egydb peren kivtili tigyek
kioszt6sa az ftltaltnos szabdlvok szerint tortdnik.

Civilisztikai i.igyszakban

Az ij igysz|mra lajstromozott iigyek a melldkelt iigykateg6ri6k szerinti csoportositAsban a

kovetkezokben meghatdrozott tigyeloszt6si sorrend alapl|n ardnyosan kertilnek eloszt6sra a

bir6k kozott.

Ujraindul6nak tekintend6 6s az automatikus iigykioszt6st6l elt6ro iigyek a kovetkezok:

a keresetlev6l visszautasitds6r6l sz6l6 vegzds jogerore emelked6s6tol sz6mitott 30
napon beliil rijra benyijtott keresetlev6l folytd'n rijkdnt lajstromozott iigyek,
a fdlbeszakadt eljhrhs folytat6d6sakor rijk6nt lajtromozott iigyek (A bir6s6gok egys6ges
iratkezel6si szabillyzattu6l sz6l6 1712014. (XII.23,) OBH utasit6s (a tov6bbiakban
Beisz.) 84. $ (2) bekezd6s6nek d) pontja),
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' a sziinetel6 elj6r6s folytat6sa ir6nti k6relem foly6n rijk6nt lajtromozott iigyek
" a felftiggesztett titrgyalils folytatod6sakor rijk6nt lajstromozott i.igyek,

' az rgazolilsi k6relemnek hely ad6 vegzes folyt6n rijk6nt lajtromozott Ugyek (Beisz. 84.

$ (2) bekezdds6nek c) pontja),

' az tigyek egyesit6s6nek megsziintetdse ut6n rijk6nt lajstromozott, elktilcinitett iigyek
(Beisz. 84. $ (2) bekezdds e) pontja),

' a Kriri6nak, illetve a m6sodfokri bir6s6gnak az els6fokri bir6s6g elj6r6st befejez6
hatfirozatifi hat6lyon kivi.il helyezo 6s az elsofokri bir6s6got rij eljdr6sra utasit6 v6gz6se
folyt6n irjk6nt iajstromozott iigyek (Beisz. 84. $ (2) bekezdds a) pontja),

' a bir6s6gi nLeghagy6s elleni ellentmond6s benffit6sa fol1.t6n rijk6nt lajtromozott tigyek
(Beisz. 84. g (2) bekezdds g) pontja),

' a kor6bbi, hatiskor vagy illetekesseg hianyht meg6llapit6 v6gz6s joger6re emelked6se
ut6n a Beretty6fjfalui J6r6sbir6s6g, az illetekes it6lot6bla, illetve a Kriria kijel<il6
v e gzd se foly'tdn fj kdnt I aj stromo zott iigyek.

A Beretty6rijfalui J6r6sbir6s6gra erkezo polg6ri peres tigyek az iigykioszt6s sor6n
tigykategori6kba keriilnek, az egyes i.igykateg6riSkon beliil a tan6csokra tanhcssz6m szerinti
emelked6 sorrendben keriil kiosztdsra a soron kovetkezo li;gy. Az tigykioszt6s alapj6ul
szolg6lo i.igykateg6ridk a kdvetkezok:

a birtokj o ggal, birtokvddelemmel, szomszddj o ggal kapcsolato s perek
az elettfnsi vagy hdzast6rsi kozos vagyon megoszt6sa ir6nti perek (a bont6pertol
ftiggetleniil inditott hdzasstryi vagyonj o gi i gdnyek)
a gazd6lkod6 szervezetek egym6s elleni perei
a gondnoks6ggal kapcsolatos perek
a gyermek feletti sziiloi feliigyeleti jog rendezdsdvel kapcsolatos perek
ahdzassilgi perek
az ingatlan (lak6s) kiriritdsdvel kapcsolatos perek
a kapcsolattarths szabillyozisa ir6nti perek
a kdzos kdlts6ggel, fenntart6si, i.izemeltetesi koltseggel kapcsolatos kovetel6sek
ir6nt indult perek

a kcizos tulajdon megsztintetdse irdnt indult perek
a kozszolg6ltat6k (6ram, gdz, viz, telefonszolg6ltat6k stb.) dij 6s egy6b koveteldsei
ir6nt indult perek
a parkol6si dij, illetve p6tdij megfizetdse ir6nti perek
a penzintdzeti szolg6ltat6sokb6l (hitel,- kdlcscin, foly6sz6mla-szerzoddsekbol stb.)
eredo kovetel6sekkel kapcsolatos perek
a szhr mazfts me g 6l I ap itits 6v al kap c s o I ato s p erek
a szerz6deses jogviszonyb6l szftrmaz6 egydb perek (minden egydb, kiemelt
perkateg6riakent nem kezelt kcitelmi per)
kertdritdsi perek

a torvdnyen alapul6 tarlds ir6nti perek (gyermektartrlsdijjal, hdzastitrsi, illetve
egydb rokontartdssal kapcsolatos perek)
a tulajdonjoggal kapcsolatos egydb perek
a vdgrehajt6si perek
vegyes iigyek (minden m6s, a fentiekben nem nevesitett polgriri peres i.igy)
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4.P tan6cs: Htnassftgr perek, szhrmazds megtilapithsa irdnti egy6b perek, apasdg meg6llapit6sa
ir6nti perek, 6s nem peres eljdr6sok, szi.iloi feliigyelettel kapcsolatos perek, gondnoks6ggal
kapcsolatos perek, orcikbefogaddssal osszeffiggo perek, hdzassdgi peren kivril 6rvdnyesitett
hdzass6gi vagyonjogi perek, gyermekelhelyezdssel, annak megvdltoztatdsdval kapcsolatos
perek, kapcsolattartds szab|lyoztsa ir6nti perek, gyermektart6s, valamint torv6nyen alapul6
egydb tartfsi perek, 6lett6rsi vagyonkozoss6gi perek, tulajdonjogi 6s kotelmi-jogi, orokldsi
jogi, valamint v6grehajtdssal kapcsolatos perek, gazd6lkod6 szervezetek egym6s kozotti perei,

megelozo t6voltart6s 6s ideiglenes megelozl I6vohart6s feli.ilvizsg6lata ir6nti elj6r6sok,
elfogults6gi kifog6s.

5.P tan6cs: H6zass6gi perek, szdrmazhs megilllapitisa ir6nti egy6b perek, apas6g meg6llapitdsa
ir6nti perek, 6s nem peres elj6r6sok, sziiloi feliigyelettel kapcsolatos perek, gondnoks6ggal

kapcsolatos perek, orokbefogadfssal osszefliggo perek, hdzass6gi peren kiviil 6rvdnyesitett
h6zass6gi vagyonjogi perek, gyermekelhelyez6ssel, annak megvdltoztatfs6val kapcsolatos
perek, kapcsolattart6s szab6lyozdsa irhnlr perek, gyermektart6s, valamint torv6nyen alapul6

egyeb tartAsi perek, dlett6rsi vagyonkozciss6gi perek, tulajdonjogi es kotelmi-jogi, orokldsi
jogi, valamint v6grehajt6ssal kapcsolatos perek, gazdtikod6 szervezetek egym6s kozotti perei,
megelozo t6voltart6s 6s ideiglenes megelozo thvoltart6s feliilvizsgdlata ir6nti elj6r6sok,

elfogultsdgi kifog6s.

6.P tan6cs: H6zassAgi perek, szirmazls megilllapithsa irdnti egy6b perek, apasdg megdllapitfsa
irAnti perek, 6s nem peres eljdr6sok, sztiloi feltgyelettel kapcsolatos perek, gondnoks6ggal

kapcsolatos perek, orokbefogad6ssal risszefliggo perek, h6zass6gi peren kiviil drv6nyesitett
hhzassdgi vagyonjogi perek, gyermekelhelyezdssel, annak megv|ltoztat6s6val kapcsolatos
perek, kapcsolattarths szabillyozisa ir6nti perek, gyermektart6s, valamint tdrv6nyen alapul6
egy6b lartilsi perek, 6lett6rsi vagyonkcizossdgi perek, tulajdonjogi ds kotelmi-jogi, orokldsi
jogi, valamint v6grehajt6ssal kapcsolatos perek, gazd6lkod6 szervezetek egym6s kozotti perei,

megelozo t6voltart6s 6s ideiglenes megelozo t6voltart6s fehilvizsg6lata ir6nti elj6r6sok,
elfogults6gi kifog6s.

7.P tan6cs: H6zass6gi perek, szdrmazds megilllapithsa irdnti egydb perek, apas6g meg6llapit6sa
ir6nti perek, 6s nem peres elj6rSsok, sztil6i feliigyelettel kapcsolatos perek, gondnoks6ggal
kapcsolatos perek, orokbefogad6ssal osszeftiggo perek, hdzass6gi peren kiviil 6rvdnyesitett
hi.z;assigi vagyonjogi perek, gyermekelhelyezdssel, annak megvilltoztattsfnal kapcsolatos
perek, kapcsolattartds szabillyozdsa ir6nti perek, gyermektaftds, valamint torv6nyen alapul6
egydb tart6si perek, dlett6rsi vagyonkozoss6gi perek, tulajdonjogi 6s kotelmi-jogi, <jrokldsi
jogi, valamint vdgrehajt6ssal kapcsolatos perek, gazddlkod6 szervezetek egym6s kcizotti perei,

megelozo t6voltart6s 6s ideiglenes megelozo thvoltart6s feliilvizsg6lata ir6nti elj6r6sok,
elfogults6gi kifogds,

27.P tanhcs: Hdzasshgi perek, szdrmazds megdllapit6sa ir6nti egydb perek, apas6g

megdllapithsa ir6nti perek, 6s nem peres elj6r6sok, szriloi feltigyelettel kapcsolatos perek,
gondnoks6ggal kapcsolatos perek, cirokbefogad6ssal cisszeftiggo perek, hdzasshgi peren kfvtil
drvdnyesitett hdzasshgi vagyonjogi perek, gyermekelhelyezdssel, annak megv6ltoztatdshval
kapcsolatos perek, kapcsolattartSs szabillyozhsa ir6nti perek, gyermektart6s, valamint
tdrvdnyen alapul6 egy6b tart6si perek, 6lettdrsi vagyonkcizciss6gi perek, tulajdonjogi 6s

kdtelmi-jogi, ordkldsi jogi, valamint vdgrehajt6ssal kapcsolatos perek, gazd6lkod6 szervezetek



egym6s kozdtti perei, megelozo t6voltart6s 6s ideiglenes megelozo tiloltanils feli.ilvizsg6lata
ir anti elj in its ok, elfo gults 6gi ki fo g6s.

Vegrehajt6si es polg6ri nemperes iigyek eset6ben a titkfu j6r el aPp.l2lA.$, valamint az rij
Pp.11.$. kiv6ve a megelozo t6voltart6s, ideiglenes megelozo t6voltart6s feliilvizsg6lata,
elfogultsdgi kifogds elbir6l6sa, valamint apasrig vdlelmdnek megdontdse, apasdgmeg6llapit6sa
irdnti perek, amit a 4-es,5-os, 6-os, 7-es 6s 2l-es tanilcs felv6ltva bir6l el. Btintet6 nem peres
iigyekben titkfur jar el, valamint a bfr6s6gi kdzvetitdst kijelol6se eset6n krzir6lag o vegz|

3.6.1. A kiosztando iigy bemutat6sa az i.igykioszttnra jogosultnak.

A kezdoiratot 6s a kezdoiratkent kezelendo iratot az esetleges el6zm6nyi iratokkal
felszerelve a lajstromba tcirteno bejegyzds napj6n, de legkdsobb az 6rkez6st koveto
munkanapon az todavezeto bemutatja az i.igyeloszt6sra jogosult vezetonek. (Biisz.
30" $)

3.6.2. Az irat itja: az iigyiratot azigy kioszt6sa utfn a kezeloiroda halad6ktalanul
bemutatja az eljir6 bir6, bir6s6gi titkdr reszere.

3.7. Az ffiosztits rendje

3.7.L Az tigyek ittosztdstra kiil<jnosen a kcivetkezo esetekben keri.ilhet sor:
3.7 .Ll. A bir6, bir6s6gi titk6r kizhrdsa eset6n.
3.7 .L2. A bir6, bir6s6gi titk6r tart6s 30 napot meghalad6 tdvolldte

esetdn.

3 .7 .1 .3 . A bir6, bir6s6gi titk6r nyug dijazilsa, szolg6lati j ogviszony6nak
egyeb megszrin6se vagy 6thelyezdse esetdn,

3 .7 .I.4. Hivatali 6rdekb6l az itelkezes idoszenis6s6nek biztosit6sa
drdekeben,

Az iigyek ifioszthsa esetdn az tigyeket pertartamuk es srilyoz6suk szerint a birftk,
bir6s6gi titk6r kozott a folyamatban ldvo iigyeik pertarlama ds sulysz6m6ra
figyelemmel ar6nyosan kell 6tosztani,

3.8, A Beretty6rijfalui J6r6sbir6s6gra beosztott bir6k, bir6s6gi titk6rok tandcsszhmdt 6s az
6lt aluk tntdzett i.i gyeket az :d;gy el o szt 6s i rend me I I d kl etei tartalmazzitk.

Az iigyeloszt6si rendet a Beretty6rijfalui J6.r6sbir6s6gon itdlkezo tevekenys6get folytat6
bir6kkal ds biros6gi titk6nal 2018. november 14. napjat egyeztettem figyelemmel azIg.Szab.
114.$. (4) bekezddsdre is.

Akozzetett i.igyeloszt6si rendtol kizar6lag az eljdrdsi torv6nyekben szabtiyozott esetekben
vagy a bir6s6g mtikoddsdt drinto fontos okb6l lehet eltdrni. Kieg6szitds vagy m6dosit6s eset6n,
ide 6rtve az tigyeloszt6si rend m6dositds6t a Ig. Szab. 114.9-ban foglaltak szerint kell elj6rni.
Az tigyelosztdsi rendet a torvdnysz6k elnok6nek, valamint a biroi tan6cs 6s az igyszak szerint
illetdkes kolldgiumi vdlemdnyeztetesre megktildOm, figyelemmel a Bszi, 9.S. (1) bekezdds, Ig.
Szab.27.$. (1) bekezdds f) pontja, valamint 114.9. (1) 6s (2)bekezdes6re is.
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Az iigyeloszt6si rend elfogad6s6t kovetoen k6rem annak kdzzetdtelet, majd azt a j6r6sbir6s6g

bir6ival 6s a kezel6iroda munkatarsaival megismertetem, valamint a bir6s6g dpiileteben
kifiiggesztem.

Berptty6fjfalu, 201 8. november 1 4,

Dr" Budai Szabolcs

a Beretty6rij falui J6r6sbir6s6g elnrike



l. szrimri mell6klet

A B eretfytf rij falu i Jf ris b irtf s 6 go n b eo szto tt b irtf k iltal int6zett ii gyek

Amelldklet id6beni hatillya2019. januin 1. 6s 2019. december 31.

1.B.

Bi.intet6 Ugyszak:

Tanfcsszrim N6v

Dr, Kiss Liszl6

Tdrgyal6si napok: h6tfo 6s p6ntek

2.8. Dr. Budai Szabolcs

T6rgyal6si napok: hdtfo 6s szerda

Dr. Kovdcsn6 Dr. Pajer Zsuzsanna

Ugycsoport

Bir6s6g el6 6llit6si iigyek, a j6r6sbir6s6g
hatdskrir6be tartoz6 valamennyi
iigycsoport, risszbtintet6sbe foglal6s, peren
kivtili, mag6nv6das, valamint tfrgyalils
mellozds6vel elbir6land6 tigyek.

Bir6s6g ele 6llitrlsi iigyek, a jilrisbirosilg
hat6skcir6be tartoz6 valamennyi
iigycsoporl, osszbtintetdsbe foglal6s, peren
kiviili, mag6nv6das, valamint t6rgyal6s
mell6z6s6vel elbirriland6 iigyek.

Bir6s6g eld 6llit6si iigyek, a j6rdsbir6s6g
hat6skcir6be tartoz6 valamennyi
tigycsoport, cisszbiintetdsbe foglal6s, peren
kivi.ili, magdnvhdas, valamint tdrgyalils
mellozds6vel elbir6land6 tigyek.

3.B.

T6rgyal6si napok: kedd 6s cstitrirtdk
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9.B. Dr. Gervai Eva

T6rgyalSsi napok: h6tfo 6s szerda

10.B. Dr. Pdl Krisztina

T6rgyal6si napok: kedd 6s cstitorlok

Civilisztikai tig.yszak :

Tandcsszfm N6v

Dr. Decleva Krisztidn

Bir6s6g el6 fllitAsi iigyek, a j6r6sbir6s6g

hatiskordbe tartozS valamennyi
iigycsoport, osszbiintet6sbe foglal6s, peren

kivi.ili, mag6nv6das, valamint tdrgyalils
mell6z6sdvel elbir6land6 tigyek.

Birosdg el6 6llit6si tigyek, a jar6sbir6s6g

hat6skor6be tar\ozo valamennyi
i.igycsoport, kiiloncis tekintettel a kdzriti
kozleked6ssel kapcsolatos biinteto
iigyekre, <isszbi.intet6sbe foglal6s, peren

kiviili, mag6nv6das, valamint tingyalils
melloz6s6vel elbirSland6 iigyek"

Ugycsoport

Hhzassdgi perek, szhrmazhs meg6llapit6sa
ir6nti egydb perek, apashg meg6llapit6sa
irdnti perek, 6s nem peres elj6r6sok, sziiloi
feliigyelettel kapcsolatos perek,
gondnoks6ggal kapcsolatos perek,

orokbefogad6ssal osszeftiggo perek,

h6zass6gi peren kiviil drvdnyesitett
hdzass6gi vagyonjogi perek,

annakgyermekelhelyez6ssel,
megv6ltoztatilshval kapcsolatos perek,
kapcsolattart6s szabdlyozhsa ir6nti perek,
gyermektart6s, valamint tcirv6nyen alapul6

4.P.



3

5.P.

Targyalilsi napok: kedd 6s csiitortok

Dr. Birizd6 Katalin

Tdrgyal6si napok: szerda ds pdntek

Dr. Bagossyn6 Dr. Kiirtv6lyesi Mdria

egy6b tarl6si perek, dlettrirsi
vagyonkozoss6gi perek, tulajdonjogi 6s

kdtelmi-jogi, orokldsi jogi, valamint
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek,
gazdalkod6 szervezetek egym6s kiizdtti
perei, megel6zo t6voltart6s 6s ideiglenes
me gelo zo t6vo ltarl 6s fe liil vi zs g6lata ir 6nti
elj 6r6sok, elfogultsdgi kifog6s.

H6zassdgi perek, szttrnazils meg6llapit6sa
irdnti egydb perek, apas6g megiillapit6sa
ir6nti perek, 6s nem peres elj6r6sok, szUl6i
feliigyelettel kapcsolatos perek,
gondnoks6ggal kapcsolatos perek,
cirokbefogad6ssal osszefiigg6 perek,
h6zass6gi peren kiviil 6rvdnyesitett
h6zass6gi vagyonJogl perek,

annakgyermekelhelyez6ssel,
megvilltoztati.sdval kapcsolatos perek,
kapcsolattart ts szabillyozdsa ir6nti perek,
gyermektart6s, valamint torvdnyen alapul6
egydb tartdsi perek, 6lett6rsi
vagyonkozoss6gi perek, tulajdonjogi 6s

kotelmi-jogi, drcjkl6si jogi, valamint
vdgrehajt6ssal kapcsolatos perek,
gazdalkodS szervezetek egymris kozdtti
perei, megelozo t|voltatis 6s ideiglenes
me geIS z6 t6vo ltart6s fe ltilvi z s g 6l ata ir 6nti
elj 6riisok, elfo gults6gi kifo g6s.

H6zassdgt perek, szdrmazds meg6llapit6sa
irdnti egy6b perek, apastry meg6llapit6sa
ir6nti perek, 6s nem peres elj6r6sok, sztil6i
feliigyelettel kapcsolatos perek,
gondnoks6ggal kapcsolatos perek,
rirrikbefogad6ssal cisszeftigg6 perek,
h6zass6gi peren kivtil 6rvdnyesitett

6.P
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T6rgyalSsi napok: kedd 6s csiitdrtok

7.P" Dr. Korona Anik6

Tilrgyalilsi napok: hetfo 6s szerda

h6zass6gi vagyonJogl perek,
annakgyermeke I helyez6ssel,

megv6ltoztat6s6val kapcsolatos perek,

kapcsolattart6s szabhlyozisa ir6nti perek,
gyermektarlds, valamint torvdnyen alapul6
egy6b tart6si perek, 6lett6rsi
vagyonkoziissdgi perek, tulajdonjogi ds

kotelmi-jogi, orcikl6si jogi, valamint
vdgrehajtdssal kapcsolatos perek,
gazd6lkod6 szervezetek egym6s kozotti
perei, megelozo t6voltart6s 6s ideiglenes
megelozo t6voltart6s feltilvizsg6lata ir6nti
elj 6r6sok, elfogults6gi kifog6s.

H6zass6gi perek, szdrnazils meg6llapitisa
ir6nti egy6b perek, apasAg meg6llapit6sa
ir6nti perek, 6s nem peres elj6r6sok, sztiloi
feliigyelettel kapcsolatos perek,
gondnoks6ggal kapcsolatos perek,

orokbefogaddssal osszefliggo perek,

hdzassigi peren kivtil 6rvdnyesitett
h6zassdgi vagyonjogi perek,

annakgyermekelhelyezdssel,
megv6ltoztatdsdval kapcsolatos perek,
kapcsolattarl 6s szabillyozfsa ir6nti perek,
gyermektart6s, valamint torv6nyen alapulo
egy6b tart6si perek, 6lett6rsi
vagyonkdzdss6gi perek, tulajdonjogi ds

kotelmi-jogi, orokldsi jogi, valamint
vdgrehajt6ssal kapcsolatos perek,
gazd6lkod6 szervezetek egym6s kozcitti
perei, megelozo t6voltart6s 6s ideiglenes
me ge 1o zo t6vo ltart6s feliilvizs g6lata ir 6ntt
elj 6r6sok, elfogults6gi kifog6s.

H6zass6gi perek, szdrmazhs megdllapit6sa
ir6nti egy6b perek, apasdg meg6llapit6sa

21,P. Dr. Kalmdr Jdnos



ir6nti perek, 6s nem peres elj6r6sok, sztil6i
feliigyelettel kapcsolatos perek,
gondnoks6ggal kapcsolatos perek,
drcikbefogad6ssal dsszeftigg6 perek,
hazassilgi peren kfviil drv6nyesitett
hinasshgi vagyonJogl perek,

annakgyermekelhelyezdssel,
megvilltoztatilshval kapcsolatos perek,
kapcsolattart 6s szabillyozdsa ir6nti perek,
gyermektartris, valamint tdrvdnyen alapul6
egydb tart6si perek, 6lettarsi
vagyonkozcissdgi perek, tulajdonjogi 6s
kdtelmi-jogi, dr6kl6si jogi, valamint
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek,
gazdalkod6 szervezetek egym6s kOzcitti
perei, megelozo t6voltartris ds ideiglenes
me g e I 6 z o tiry oltartds feltilvi z s 96 lata ir inti
elj 6r6sok, elfo gults6gi kifog6s.

T6rgyal6si napok: hdtfd 6s szerda





2" szhmfi mell6klet

Beretty6rijfalui Jfrdsbfr6sigon beosztott titkdrok 6s bfrdsrigi iigyint6z6k 6ltal int6zett
iigyek

A mell6klet id6beni hat6lya20r9, janufir 1. ds 2019. december 31.

Bir6sdgi titk6rok:

Tanfcsszrim N6v Intfizett tigycsoport

11. Dr. Giiriimbein6
Dr. Buzsriki Em6ke Nrira

Vdgrehajtrisi tigyek valamennyi tigy
kategoriaja. nemperes iigyek,
szab6lysdrt6si iigyek, valamint biinteto
iigyszakban a magfnvddas iigyek 6s a
megkeresett bir6srig ritj6n
tanrimeghallgat6sos tigyek, bir6s6gi
ko zvetitds, p anasznap .

Dr. Giirtimbei Sdndor
Vdgrehajtdsi tigyek valamennyi iigy
kateg6iaja, nemperes iigyek,
szab6lysdrtdsi iigyek, valamint biintet6
iigyszakban a mag6nv6das tigyek 6s a
megkeresett bir6s6g irtj6n
tanrimeghallgat6so s iigyek, panasznap.

16

Bir6sdgi i.ieyintdzok:

N6v

Bartha Katalin

Intfizett iigycsoport

Hi6nyp6tl6sra felhiv6s, iddz6s
kirendel6se, elozetes letdtre kcit
illetdkfelj e gyzesij o g enged6lye
perkrilts6g biztosft6k <isszeg6r6l rendelkezds, tolmdcs
kirendel6se , az eljdrts sziineteldsdnek, felbes zakadfstnak
me g6llapitrisa, j o gero megrillapitdsa, iratok feiterj eszt6se,
gondnoko ltak nyilv 6nt art6s6nak kezeld se.



N6v

Gy6ri Enik6

2

lnt6zett Igycsoport

Hi6nyp6tl6sra felhiv6s, iddz6s kibocs6t6sa, iigygondnok
kirendeldse, elozetes let6tre kotelez6s, kolts6gmentess6g,

illet6kfelj e gy zesi j o g enged6lyez6se 6s megvon6sa,
perkdlts6g-biztositdk osszegdr6l rendelkez6s, tolmdcs
kirendel6 s e, az elj 61 6s s ztinetel 6 s 6nek, f6 lb e s zakadhshnak

me gilIlapittrs a, j o g er6 me g 61 I ap it6s a, irato k fe lterj e s zt6 s e,

gondnokoltak nyilv6ntart6s6nak kezel6se.



4. szr{mri mell6klet

B eretty6 fj falu i Jf rf s b ir6 s 6 gra kirendelt titk6 r 6ltal intfizett ii gy ek

Amell6klet idobeni hataIya20lg.janu6r 1.6s 2019, december 31.

Tandcs- N6v Kirendel6s a j6rdsbir6sr{ghoz lntfizett iigycsoport
sz6m

19. Dr. Sziics Zoltin Debreceni Jrlr6sbir6s6gr6l Ydgrehajtdsi iigyek
2017.06.01-t612019.05.31-ig valamennyi iigy
kdthetenk6nt egy napra kateg6ri6ja,

nemperes iigyek,
szab6lys6rt6si
iigyek, valamint
biinteto rigyszakban
amag6nv6das
tigyek es a

megkeresett bir6s6g
utjdn
tanrimeghallgat6sos
iigyek, panasznap.




