
B eretfy6rij falui Jf rSsbfr6s 6 g ii gyelosztdsi ren dj e
2018. janudr 1. - december 31.

1. Alapadatok

i.1. A Beretty6rijfalui J6r6sbir6s6g i.igyeloszt6si rendj6t meghat6roz6 vezetoje, a
B eretty6rij falui J6r6sbir6s6g elnoke.

L2. A Beretty6rijfalui J6r6sbir6sdg iigyeloszt6si rendjdt a Beretty6rijfalui J6r6sbir6s6g elndke
a bir6s6gok szervezetlr6l es igazgatdsfir6l sz6l6 2011, 6vi CLXI. tv. (tov6bbiakban: Bszi.) 9.9.
(1) bekezd6se alapj6n - figyelemmel a bir6sdgi iigyviteli szabillyair6l sz6l6 1412Q02. (VIIL 1.)
IM. rendelet (tov6bbiakban: Btisz.) 3l-32.$-aira, valamint a bir6s6g igazgatdsSr6l rendelkezo
szabillyzatr6l sz6l6 612015. (XI.30.) OBH utasit6s (a tovdbbiakban Ig. Szab.) 115.$. (1)
bekezd6sdben meghat6rozott elvekre - a k<ivetk ez6k szerint hatfirozza meg

2. A bir6sdgon miikiid6 iigyszakok

2.1. Biintet6 tigyszak

2.1.1. A biinteto i.igyszak j6r6sbir6s6gi tigycsoportjai 6s megjelcildsiik:

2.1.1.1. elsofokri biintetoiigy (B.)
2.1.1.2. fi atalkoni biintet6tgye (Fk.)
2.L1.3. biintet6 nemperes iigy (Bpk.)
2.1.1.4. nyomoz6si bir6i iigy (Bny.)
2.1.1.5. bir6s6gi mentesftds irSnti tigy (R.)
2.1.1.6. idegenrenddszeti i.igy (Ir.)
2. 1.1,.7. egy6b (vegyes) iigy (Beti.)
2.1.1.8. szab6lysdrt6si hat6s6g hathrozataellen benyrijtott kifog6s (Szk.)
2.1.1.9. szabSlys6rtdsi elz6r6ssal is srijthat6 szab6lysdrtds miatti iigy (Sze.)
2.LLI0. szab6lys6rt6si iigyben emelt iigy6szi 6v6s (Szo.)
2.l.LIl. penzbirs6g, helyszini birs6g kciz6rdekti munk6ra, valamint ezek 6s a

koz6rdekri munka elzfirhsra t6rt6n6 iltvilltoztatdsa ir6nti iigy (526.)
2.LI.I2. aplnzbirsdg, ahelyszini birs6g elzdr6sratcirt6n6 |tvilltoztatdsa ir6nti

iigy (Szp6.)
2.1.I,13. kcizdrdekti munka elzhrdsra ttirtdn6 fitvilltoztatdsa ir6nti iigy (Szk6.)
2.1.1.14. szabillysert6si egy6b (vegyes) iigy (Szve.)
2.1 .l .I 5 . szab6lysdrt6si perrij it6si iigy (Szpi. )

2.2. Civilisztikai i.igyszak

2.2.1. Polgfri 6,s gazdasilgi tigyek
2.2.2. A po I g6ri tigyek j 6r6sbir6 s6gok iigyc soportj ai 6 s megj elci l6stik :

2.2.1. els6fokir polg6ri peres iigy (P.)



2

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

2,2.4, bir6s6gi v6grehajt6si tigy (Vh.)

2.2.3 . G azdasdgi iigyek j 6r6sbir6 s6gi tigycsoportj ai 6 s me gi el<i 16 stik
2.2.3.L gazd6lkod6 szervezetek egym6s kozdtti perese iigye (G.)

2.2.3.2. gazd|lkodo szervezetek egym6s kozdtti nem peres tigye (Gpk.)

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztfs

3,1. Az tigykioszt6sra jogosultak

3.1. 1. Biinteto iigyszak:
A Beretty6rijfalui Jrir6sbir6sdg elndke, akadillyoztat6sa eset6n a Beretty6rijfalui
J6r6sbir6s6g elnokhelyettese, amennyiben 6 is t6vol van, irgy a sorban kcjvetkez6

rangidos bi.intet6 iigyszakos bir6. r

3.1,2. Civilisztikai tigyszak:
Egyes igazgatdsi feladatok ellSthsdval megbizottbir6, akadillyoztatdsa eset6n a

Beretty6rijfalui J6rdsbir6s6g elndke, annak t6voll6te eset6n a Beretty6rijfalui
Jar6sbir6s6g elndkhelyettese 6s ameruryiben 6 is t6vol van, fgy a sorban

k<ivetkez6 rangidos civilisztikai iigyszakos bir6.

3.2. Az Sltalfunosan alkalmazott tigykiosztdsi m6dszer meghattnoz6sa: (Btisz.29-32.$.) az

iigyek eloszt6sa azonos tilrgyu perekben t6rgyaI6 bir6k kozoltaz 6rkez6s sorrendj6ben

felv6ltva, illetve az adott bir6s6gon az ardnyos munkateher biztosit6silra figyelemmel
eljdtva tortdnik meg, a 3.3. pontban kifejtett tobb iigyelosztdsi m6dszer egytittes

alkalmazilsdval.

3.3. Tribb tigyeloszt6si m6dszer egytittes alkalmazds6val kiosztand6 iigyek kiosztds6nak
szabillyai.

3.3. 1. Biintet6 iigyszakban:
Ugycsoportonk6nti, az igyek tfugya szerinti szakosodds, az igyek srilyoz6srinak

es az erkez6si sorrendnek a figyelembe v6tel6vel tdrt6nik (Ig.Szab. 116.$. (1)

bekezdds l) pontja alapjin a 116.$. (1) bekezdds 0, g) 6s i) pontja).

Szab6lys6rt6si i.igyek 6s a mag6nvhdra iilddzendo biintet6 iigyek eset6ben a
titkarok j6rnak el, kiv6ve amaghnv6das iigyben tdrt6n6 thrgyalilstarthsdt.

3 .3 .2. Civilisztikai iigyszakban:
Az 6rkez6si sorrend azigykateg6ri6k figyelembevdtele (Ig.Szab. 116,$. (1) bek.

l) pontja alapjdna 116.$. (1) bekezd6s f) 6s i) pontja).
Yegrehajthsi 6s polg6ri nertrperes tigyek eset6ben a titkdr jlr eI, a titk6r
hat6skdrdben elint6zend6 iigyekben, rnig bir6i hat6sk6rbe utalt iigyekber az

Ig.Szab.116.$.(1) bek. l) valamint i) 6s k) pontja szerint.
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3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazolt i.igykioszt6si m6dszert6l t6rt6n6 elt6r6s esetei kiildncisen :

3.4,1. azijgy tdrgya
3.4.2. azigy perjogi saj6tossdgai
3.4.3 az egyenletes munkateher biztosit6sa
3.4.4. az it6lkezes id6szenis6se indokoltt6 teszi

3.4.LEl lehet t6mi azattltanorun alkalmazottiigykioszt6si m6dsze rt6l az ngy
tirgydhoz k6pest:

3.4.1.1. kcjzleked6si 6s gazdas6gi jellegri btincselekm6ny eset6n, illetve
fiatalkoru elkdvet6k eset6n.

3.4.2. El lehet t6rni az iiltal6nosan alkalmazott i.igykioszt6si m6dszert6l azigy perjogi
saj 6toss5gaihoz kdpest :

3.4.2.1. Bir6, bfr6s6gi titkttrkizdrdsa miatt; ebben az esetben azigyet arra kell
kiosztani, aki azt az iigykioszt6s technikilja alapjdn azt az tigyet, mint
soron kdvetkez6 kapta volna, bir6, bir6s6gi titkEr 6ltal bejelentett e)
pontos krzdrilsi k6relem eset6n az eztmegelozokizdrhsi k6relmek
szdmdnak s onendj 6ben, ar6nyo s an.

3.4.2.2. Egyesitds, illetve egyiittes elbir6l6s ezt indokolja; ebben az esetbenaz
iigyet arra lehet kiosztani, akire a kor6bban indult tigy kioszt6sra kertilt.

3.4.2,3. Ujraindult iigyek eset6n azigyet arra kell kiosztani, akire az eredeti
iigy kiosztdsra keriilt, amennyiben ez a bir6, bir6sdgi titk6r kizdrds vagy
egy6b ok miatt nem tud elj6rni, az iltosztds szabillyai alapjdn kell elj6mi.

3.4.2.4. Amennyiben az lrkezett iigy sflysz6ma, neh6zs6gi foka alapjiln egy
bir6, bir6s6gi titkdr munkaidej6t hosszabb id6re teljes mdrtdkben
igdnybe veszi 6s a folyamatban l6v6 tigyeinek teljes, vagy rdszleges
6tosztSs6t igdnyli ezenuj iigy t6rgyal6sa.

3.4.3. El lehet tdrni az 6ltal6nosan alkalmazotl iigykioszt6si m6dszert6l az egyenletes
munkateher biztosit6s a vdgett, ha:

3.4.3.1. Az iigyh6tral6k feldolgoz6sa indokolja, ebben az esetben az
tigyet/tigyeket az iigykioszt6s technikrija szerint azok kdzdtt kell
ki o s ztani, akiket az ij;gyhil1r al 6k fe I do I g o z6s 6r a kij e I 6 ltek.

3.4.3.2. A Beretty6rijfalui J6r6sbir6s6gr6l kirendelt bfr6, bir6s6gi titk6r eset6n

amennyiben a folyamatban maradt iigyeinek befej ez6si kdtelezetts6ge
terheli, fj Ugyek kioszt6sa al6l legfeljebb a kirendelds6nek idotartamdig
mentesithet6.

3.4.3.3. Az iigyek irtosztdsa esetdn, ebben az esetben azigyeket pertartamuk 6s

srilyoz6suk szerint, abirSk kdzdtt a folyamatbanlevl iigyeik pertartama
6s srilysz6ma fi gyelembev6tel6vel ar6nyosan kell dtosztani.

3.4.3,4. Bir6i igazgat6si vezetoi esetdn tdrgyalilsi kedvezmdny biztosit6sa
6rdek6ben.

3.4.4. El lehet terni az 6ltal6nosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszert6l az itelkezes
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id6szertis6g6nek biztosit6sa v6gett, ha

3.4.4.1. A bir6, bir6s6gi titk6r szolg6lati viszonya el6rel6that6lag a fel 6ven

beltil meg fog sztinni nyugdijazhsa, 6thelyezdse vagy egy6b ok miatt,
ebben az esetben rij tigyek kioszt6sa al6l ezen id6szakra mentesithet6.

3.4.4.2. Azngy abir6, bir6s6gi titkar tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te alatt

6rkezik, ebben az esetben az iigykiosztils 6ltal6nos rendje szeint azl

azokklzdtt kell kiosztani, akik annak elint6z6s6re jogosultak.

3.5. A vezeto 6ltalintdzett iigyek kioszt6s6nak m6dszere

A bir6sig elndk6re, elndkhelyettes6re, valamint az egyes igazgatdsi feladatok ell5t6s6val

megbizottbir6ra atingyalilsi kedvezm6nyiikkel arSnyos m6rt6kben kevesebb szdmu. iigy keriil
kioszt6sra.

3.6. Az iigykiosztds menete

A btintet6 iigyszakban a biinteto peres iigyeket t6rgyal6 bir6k vonatkoz6shban az iigyeloszt6s

valamennyi tigytipusban 6s t6rgyban ar6nyosan tort6nik a foglyos iigyek, a bir6s6g el6 6llit6s

6s a targyal6s mell6z6s6vel elbir6land6 iigyek eset6ben is. A 2-es, 3-as, 8-as, 9-es 6s 10-es

tanfcs a fiatalkorfak i.igyeit is targyalja mig a 10-es tan6cs a kozirti kdzleked6ssel kapcsolatos

iigyeket. Az eIjafi birrik kdzott a peres tigyek eloszt6sa ar6nyosan tort6nik, perujit6s eset6n az

alapiigyben nem 6rintett soron kdvetkezo szdmi tan6cs jar el, valamint a hatdlyon kiviil
helyezett iigyek eset6n is.

Szab6lys6rt6si iigyeket kizir6lag a titk6rok kapnak valamennyi iigycsoportb6l figyelemmel a

Debreceni Torv6nysz6k elndk6nek 2015. EL.IILD.26|I. szfmu' rendelkez6s6re, valamint a Be"

600.$. szerinti iigyeket is a titk6rok v6gzik, mig a nem peres ds egy6b peren kiviili iigyek
kio szt6sa az 6ltal6nos szab6lvok szerint t6rt6nik.

Civilisztikai iigyszakban

Az nj igyszhmra lajstromozott iigyek a mell6kelt iigykateg6ri6k szerinti csoportosit6sban a

kovetkezokben meghathrozott i.igyeloszt6si sorrend alapjan ar6nyosan kertilnek elosztdsra a

birak kozrltt.

Ujraindul6nak tekintendo 6s az automatikus iigykioszt6st6l elt6r6 flgyek a kovetkez6k:

. a keresetlev6l visszautasitilsdr6l szolo vegz6s jogerore emelked6sdt6l sz6mftott 30

napon beliil rijra benyrijtott keresetlevdl folytAn rijk6nt lajstromozott iigyek,
. a felbeszakadt eljilrds folyat6d6sakor rijk6nt lajtromozott iigyek (A bir6s6gok egys6ges

iratkezel6si szabilIyzathrsl sz6l6 1712014. (XIL23.) OBH utasitds (a tov6bbiakban
Beisz.) 84. $ (2) bekezd6s6nek d) pontja),

. a szi.inetelo eljSr6s folyat6sa ir6nti k6relem folyt6n rijk6nt lajtromozott iigyek

. a felfi.iggesztettthrgyalils folytat6d6sakor rijk6nt lajstromozott iigyek,

. azigazolilsi k6relemnek helyt ad6 v6gz6s folyt6n rijk6nt lajtromozott iigyek (Beisz. 84.

$ (2) bekezdds6nek c) pontja),



' az tigyek egyesft6sdnek megsztintet6se ut6n rijk6nt lajstromozott, elktildnitett tigyek
(Beisz. 84. $ (2) bekezd6s e) pontja),

' a Kiri6nak, illetve a m6sodfokri bir6s6gnak az els6fokri bir6s6g elj6r6st befejezl
hatdrozatilt hat6lyon kiv0l helyezo 6s az els6fokri bir6s6got rij elj6rdsra utasit6 vlgzdse
folyt6n rijkdnt lajstromozott iigyek (Beisz. 84. g (2) bekezd6s a) pontja),

' a bfr6s6gi meghagy6s elleni ellentmond6s benyrijt6sa folyt6n rijk6nt lajtromozott iigyek
(Beisz. 84. $ (2) bekezdds g) pontja),

' a kor6bbi, hat6skdr vagy illet6kess6g hifunydt meg6llapito vlgzesjoger6re emelked6se
utdn a Beretty6rijfalui J6r6sbir6sdg, az illet6kes it6l6tdbla, illetve a Kriria kijeldl<i
v e gz6se folyt6n rij kdnt laj stromozott tigyek.

A Beretty6rijfalui J6r6sbir6s6gra erkezo polg6ri peres tigyek az tigykioszt6s sor6n
iigykateg6ridkba keriilnek, az egyes i.igykateg6ri6kon behil a tan6csokra tandcsszlm szerinti
emelkedo sorrendben keri.il kiosztilsra a soron kovetkez6 igy. Az tigykioszt6s alapj6ul
szolg6l6 iigykateg6ri6k a kdvetkez6k:

a birtokj o ggal, birtokv6delemmel, szomsz6dj o g gal kapcsolatb s perek
az eleltdrsi vagy hSzast6rsi kdzds vagyon megoszt6sa ir6nti perek (a bont6pert6l
ftiggetleniil inditott hdzassdgi vagyonj ogi ig6nyek)
a gazd6lkod6 szervezetek egym6s elleni perei

a gondnoks 6ggal kapcsolatos perek
a gyermek feletti sztil6i feliigyeleti jog rendez6s6vel kapcsolatos perek
ahdzasshgi perek

az ingatlan (lak6s) kiiirit6s6vel kapcsolatos perek
a kapcsolattartds szabillyozisa ir6nti perek

a kciz<js koltsdggel, fenntart6si, tizemeltet6si kolts6ggel kapcsolatos kiivetel6sek
ir6nt indult perek

a kdzds tulajdon megszi.intetdse ir6nt indult perek
akozszolg6ltat6k (firam, gdz, viz, telefonszolg6ltat6k stb.) dij 6s egy6b krjveteldsei
ir6nt indult perek

a parkol6si dij, illetve p6tdij megfizet6se ir6nti perek
apenzintezeti szolg6ltat6sokb6l (hitel,- kdlcscin, foly6sz6mla-szerzlddsekbol stb.)
ered6 kdveteldsekkel kapcsolatos perek

a szfr mazits me g 6l I ap itilsdv al kap c s o I ato s p erek
a szerzbdlses jogviszonyb6l szdrmaz6 egy6b perek (minden egydb, kiemelt
perkateg6riak6nt nem kezelt kotelmi per)
k6rtdrit6si perek

a tdrv6nyen alapul6 tarlils irdnti perek (gyermektart6sdijjal, hhzastdrsi, illetve
egy6b rokontart6ssal kapcsolatos perek)
a tulajdonjoggal kapcsolatos egy6b perek

a vdgrehajt6si perek

vegyes iigyek (minden m6s, a fentiekben nem nevesitettpolgilri peres iigy)

4.P tan6ps: Hilzassdgi perek, szhrmazds megilllapitilsa irdnti egy6b perek, apasdgmegilllapitdsa
ir6nti perek, 6s nem peres eljdrdsok, sziil6i feliigyelettel kapcsolatos perek, gondnoks6ggal
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kapcsolatos perek, ordkbefogaddssal osszeftiggo perek, hazassilgi peren kiviil 6rvdnyesitett
hhzassdgi vagyonjogi perek, gyermekelhelyez6ssel, annak megvilltoztatdshval kapcsolatos

perek, kapcsolattartds szabhlyozdsa ir6nti perek, gyermektartis, valamint tcirv6nyen alapul6

egy6b hrt6si perek, 6lett6rsi vagyonkozdssdgi perek, tulajdonjogi 6s kotelmi-jogi, orokldsi
jogi, valamint v6grehajt6ssal kapcsolatos perek, gazdSlkod6 szervezetek egym6s kozotti perei,

megelozo t6voltart6s 6s ideiglenes megel6zo thvoltart6s feltilvizsgSlata ir6nti elj6r6sok,

elfogults6gi kifog6s.

5.P tan6cs: HSzassitgi perek, szdmrazils megd'llapitdsa ir6nti egy6b perek, apas6g meg6llapitdsa
ir6nti perek, 6s nem peres elj6r6sok, sziiloi feliigyelettel kapcsolatos perek, gondnoks6ggal

kapcsolatos perek, drdkbefogad5ssal cisszeftigg6 perek, hf.zassdgi peren kiviil 6rv6nyesitett
hhzasshgi vagyonjogi perek, gyermekelhelyezdssel, annak megv6ltoztathsdval kapcsolatos

perek, kapcsolattartds szabillyozlsa ir6nti perek, gyermektartds, valamint tcirvdnyen alapul6
egy6b tartdsi perek, dlettarsi vagyonkdzossdgi perek, tulajdonjogi 6s kdtelmi-jogi, eircikldsi
jogi, valamint v6grehajt6ssal kapcsolatos perek, gazd6lkod6 szervezetek egym6s kdzotti perei,

megelozo tdvoltartfs 6s ideiglenes megel6z6 thvoltart6s feliilvizsgillata ir6nti elj6r6sok,

elfogults6gi kifog6s.

6.P tan6cs: Hfnassftgiperek, szdrmazfs meg[llapitdsa irdnti egy6b 0"."i, apashgmegSllapit6sa

ir6nti perek, 6s nem peres eljar6sok, sziil6i feliigyelettel kapcsolatos perek, gondnoksfggal

kapcsolatos perek, drdkbefogaddssal osszeftiggo perek, hdzassitgi peren kiviil 6rv6nyesitett
hlzasshgi vagyonjogi perek, gyermekelhelyez6ssel, annak megv6ltoztathsdval kapcsolatos

perek, kapcsolattarths szabhlyozilsa ir6nti perek, gyermektart6s, valamint tdrv6nyen alapul6
egydb tart6si perek, 6lett6rsi vagyonkcizdssdgi perek, tulajdonjogi 6s kotelmi-jogi, cirokldsi
jogi, valamint v6grehajt6ssal kapcsolatos perek, gazd6lkod6 szervezetek egym6s kozotti perei,

megeI6z6 t6voltart6s ds ideiglenes megel6zo thvoltart6s feliilvizsgillata ir6nti elj6r6sok,

elfogults6gi kifog6s.

7.P tan6cs: HdzassSgi perek, szhrmazils megilllapitdsa ir6nti egy6b perek, apasilg meg6llapit6sa
ir6nti perek, 6s nem peres elj6r6sok, szi.il6i feliigyelettel kapcsolatos perek, gondnoks6ggal

kapcsolatos perek, rirokbefogad6ssal dsszeftiggo perek, hhzassdgi peren kivtil drv6nyesitett
hdzassdgi vagyonjogi perek, gyermekelhelyez6ssel, annak megvilltoztathsdval kapcsolatos

perek, kapcsolattartds szabillyozilsa ir6nti perek, gyermektart6s, valamint ttirv6nyen alapul6
egy6b tart6si perek, 6lettarsi vagyonkdzossdgi perek, tulajdonjogi 6s kcitelmi-jogi, orokl6si
jogi, valamint v6grehajt6ssal kapcsolatos perek, gazd6lkod6 szervezetek egym6s kozotti perei,

megeloz6 t6voltart6s 6s ideiglenes megel6zo tdvoltart6s feliilvizsg6lata ir6nti eljdr6sok,

elfogults6gi kifog6s.

20.P tan6cs: Hinasshgi perek, szdrmazhs meg6llapit6sa ir6nti egyeb perek, apas6g

megilIlapitdsa ir6nti perek, 6s nem peres elj6r6sok, sztil6i feli.igyelettel kapcs<tlatos perek,

gondnoks6ggal kapcsolatos perek, drdkbefogad6ssal 6sszeftigg6 perek, hhzassdgr peren kfviil
6rv6nyesitett hdzassilgi vagyonjogi perek, gyermekelhelyez6ssel, annak megvilltoztatds6val
kapcsolatos perek, kapcsolattart6s szab|lyozhsa ir6nti perek, gyermektart6s, valamint
tdrv6nyen alapul6 egy6b tart6si perek, dlett6rsi vagyonkozoss6gi perek, tulajdonjogi ds

kdtelmi-jogi, 6rokl6si jogi, valamint v6grehajt6ssal kapcsolatos perek, gazd6lkod6 szervezetek

egym6s kciz<jtti perei, megel6zo t6voltartds 6s ideiglenes megel6zo tdvoltarths feli.ilvizsg6lata
ir anti elj 61 6sok, elfo gults 6gi kifo g6s.



7

V6grehajt6si 6s polg6ri nemperes i.igyek eset6ben atitkar j6r elaPp.I2lA.$, valamint az rij
Pp.11.$. kiv6ve a megelozo tSvoltart6s, ideiglenes megeloz6 thvoltart6s feltilvizsgillata,
elfogults6gi kifogris elbir6l6sa, valamint apasdg v6lelm6nek megdont6se, apas6g meg6llapit6sa
ir6nti perek, amit a 4-es, S-cis, 6-os, 7-es 6s 20-as tan6cs felv6ltva bir6l el. Biintet6 nem peres
iigyekben titkdr j6r el, valamint a bir6s6gi kozvetit6st kijelcil6se esetdn kizdr6lag o vegzi.

3.6.1. A kiosztand6 tigy bemutat6sa az tigykioszt6sra jogosultnak.

Akezdoiratot 6s a kezdoiratkdnt kezelend6 iratot az esetleges el6zm6nyi iratokkal
felszerelve a lajstrombatdrtdnl bejegyz6s napjhn, de legk6s6bb az erkezest kovet6
munkanapon az irodavezeto bemutatja az iigyeloszt6sra jogosult vezet6nek. (Biisz,
30.$)

3.6.2. Az irat itja: az iigyiratot az ijgy kioszt6sa uthn a kezeloiroda halad6ktalanul
bemutatja az eIjdr6 bir6, bir6s6gi titkdr resz6re"

3.1. Az 6tosztds rendje

3.7 .1. Az iigyek 6toszt6s6ra ktildnosen a kdvetkez6 esetekben keriilhet sor:
3.7 .LL A bir6, bfr6s6gi titk6r krzhrdsa esetdn.

3.7 .1.2. A bir6, bir6s6gi titk6r tart6s 30 napot meghalad6 t6volldte
eset6n.

3 .7 .l.3. A bir6, bir6s6gi titk6r nyug dijazdsa, szolgillatijogviszony6nak
egydb megszrindse vagy 6thelyez6se esetdn.

3 "7 .1.4. Hivatali 6rdekb6l az itelkezes id6szertis6e6nek biztosit6sa
6rdek6ben.

3.7.2.1. Elj6r6s ijgy fitosztisakor

Az iigyek 6toszt6sa eset6n az igyeket pertartamuk 6s srilyoztsuk szerint a bir6k,
bir6s6gi titkar kdzdtt a folyamatban l6v6 iigyeik pertartama 6s srilyszrimdra
figyelemmel ar6nyosan kell 6tosztani.

3.8. A Beretty6rijfalui J6r6sbir6s6gra beosztott bir6k, bir6s6gi titk6rok tandcsszdmht 6s az
6ltaluk intezett ii gyeket az rj;gy elo szt6s i rend me I I 6kl etei tartalmazzilk.

Az iigyeloszt6si rendet a Beretty6fjfalui J6r6sbir6s6gon it6lkez6 tevekenys6get folytat6
bir6kkal 6s bir6s6gi titk6nal 2017. november 14. napjhn egyeztettem figyelemmel azlgSzab,
114.$. (4) bekezd6s6re is.

Akozzetett iigyeloszt6si rendt6l kizdr6lag az eljdrdsi torv6nyekben szabillyozott esetekben
vagy a bir6s6g mtik<idds6t 6rint6 fontos okb6l lehet elt6mi. Kieg6szit6s vagy m6dosit6s esetdn,
ide 6rtve azigyeloszt6si rend m6dosit6s6t a Ig. Szab. 114.$-ban foglaltak szerint kell elj6rni.
Az i.igyeloszt6si rendet a tdrv6nysz6k elndk6nek, valamint a bir6i tan6cs 6s az igyszak szerint
illet6kes kolldgiumi v6lem6nyeztetdsre megkiildrim, figyelemmel a Bszi. 9.$. (1) bekezd6s, Ig.
Szab. 27.$. (1) bekezd6s f) pontja, valamint 114.$. (1) 6s (2)bekezd6s6re is.
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Az tigyeloszthsirend elfogadis6t kdvet6en k6rem annak kdzzetetelet, majd azt ai6risbir6s6g
bir6ival 6s a kezel6iroda munkatiirsaival megismertetem, valamint a bir6s6g 6piilet6ben

kifliggesztem.

Beretty6irj falu, 2017 . november 1 4. ) ,;1,
Dr. Budai Szabolcs

a Beretty6fjfalui Jrlr6sbir6s6g elncike



1. szdmf mell6klet

A Berettydfj falui Jf r6sbir6s 6 gon b eosztott bfrrf k i,Jrtal intfizett ii gyek

Amell6klet id6beni hat6lya2018. janufir 1. 6s 2018. december 31.

l.B.

Biintet6 iigyszak:

Tandcsszdm N6v

Dr. Kiss Lfszl6

T6rgyal6si napok: h6tfo 6s p6ntek

2.8. Dr. Budai Szabolcs

T6rgyal6si napok: h6tfo 6s szerda

Dr. Kovfcsn6 Dr. Pajer Zsuzsanna

T6rgyal6si napok: kedd 6s csi.itdrtdk

Ugycsoport

Bir6s6g eld 6llft6si iigyek, a jtuilsbir6sdg
hat6skor6be tartoz6 valamennyi
iigycsoport, ri s szbi.iqtet6sbe fo glal 6s, peren
kivi.ili, mag6nv6das, valamint tfirgyalis
mell6z6sdvel elbir6land6 i.igyek.

Bir6srig el6 6llitdsi iigyek, a jdrdsbir6sdg

hatiskor6be tartoz6 valamennyi
tigycsoport, cisszbiintet6sbe foglal6s, peren
kivtili, mag6nv6das, valamint t6rgyal6s
mell6z6sdvel elbir6land6 iigyek.

Bir6s6g el6 6llit6si rigyek, a j6r6sbir6s6g

hat6skdr6be tartoz6 valamennyi
iigycsoport, osszbiintet6sbe foglal6s, peren
kivtili, magdnvildas, valamint tdrgyalls
mell6z6sdvel elbir6land6 iigyek.

3.B.

8.B. Dr. Burai Judit Cintia



T6rgyal6si napok: kedd 6s csiittirtdk

9.B. Dr. Gervai Eva

Tdrgyalilsi napok:h6tfo 6s szerda

10.8. Dr. P6l Krisztina

Tfrgyal6si napok: kedd 6s csritortok

C ivilisztikai iie.yszak :

Tandcssz6m N6v

Bir6s6g e16 6llitAsi tigyek, a jdr6sbir6sfg
hatdskdr6be tartoz6 valamennyi
tigycsoport, osszbiintet6sbe foglal6s, peren

kivrili, mag5nv6das, valamint t6rgyal6s
mell6z6s6vel elbir6land6 tigyek.

Bir6s6g e16 6llit6si iigyek, a j6r6sbir6sdg

hat6skdr6be tartoz6 valamennyi
tigycsoport, dsszbtintet6sbe foglal6s, peren

kivtili, magdnv6das, valamint t6rgyal6s
mel16z6s6ve1 elbir6land6 iigyek.

Bir6s6g el6 6llitSsi iigyek, a j6rdsbir6s6g

hatdskordbe tartoz6 valamennyi
iigycsoport, ki.ildnos tekintettel a k6z:6ti
kdzlekeddssel kapcsolatos biintet6
tigyekre, dsszbiintet6sbe foglal6s, peren

kiviili, mag6nv6das, valamint t6rgyal6s
mell6z6s6vel elbir6land6 iigyek.

Ugycsoport

H6zass6gi perek, szhrmazds meg6llapit6sa
irhnti egy6b perek, apasdg meg6llapit6sa
ir6nti perek, 6s nem peres elj6rdsok, sziiloi

4.P. Dr. Decleva Krisztian
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T6rgyal6si napok: kedd 6s csiitdrtok

5.P. Dr. Birizdri Katalin

feltigyelettel kapcsolatos perek,
gondnoks6ggal kapcsolatos perek,
drokbefogad6ssal rlsszefligg6 perek,
h6zass6gi peren kiviil 6rv6nyesitett
h6zass6gi vagyonjogi perek,
gyermekelhelyez6ssel, annak
megvflltoztatilsdval kapcsolatos perek,
kapcsolattartds szabtlyozdsa ir6nti perek,
gyermektartds, valamint tdrv6nyen alapul6
egydb tart6si perek, 6lett6rsi
vagyonkrlzoss6gi perek, tulajdonjogi ds

kotelmi-jogi, 6rdkl6si jogi, valamint
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek,
gazdtlkod6 szewezetek egymiis kcjzcjtti
perei, megellzo t6voItart6s ds ideiglenes
me gel6 zo t6vo ltart 6s fe liilvi z s g 6lata ir 6nti
elj 6r6sok, elfo gultsdgi kifog6s.

Hfnassflgi perek, szdrmazls meg6llapit6sa
ir6nti egydb perek, apasdg megilllapitdsa
ir6nti perek, 6s nem peres elj6rrisok, sztil6i
feliigyelettel kapcsolatos perek,
gondnoksSggal kapcsolatos perek,
drcikbefogad6ssal osszeftigg6 perek,
hdzassdgi peren kivtil 6rv6nyesitett
hazassdgi vagyonJogl perek,
gyermekelhelyez6ssel, annak
megvilltoztatdsdval kapcsolatos perek,
kapcsolattartds szabfrlyozisa ir6nti perek,
gyermektart6s, valamint tcirv6nyen alapul6
egydb tart6si perek, 6lett6rsi
vagyonkdzdss6gi perek, tulajdonjogi 6s

kdtelmi-jogi, ijrdkl6si jogi, valamint
vdgrehajt6ssal kapcsolatos perek,
gazd6lkod6 szervezetek egym6s kcjzotti
perei, megelozo trivoltart6s 6s ideiglenes
me gelo zo t 6vo lt art6s fe I tilvi z s g6lata ir 6nti
elj 6r6sok, elfo gults6gi kifo g6s.

T6rgyal6si napok: szerde 6s pdntek



6.P.
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Dr. Bagossyn6 Dr: Kiirtv6lyesi Mfria

T6rgyal6si napok: kedd 6s csiitdrl<jk

7.P. Dr. Korona Anik6

Hhzassdgi perek, sz6rmaz6s meg6llapitdsa
ir6nti egy6b perek, apas6g meg6llapit6sa
iranti perek, 6s nem peres elj6r6sok, sziiloi
feliigyelettel kapcsolatos perek,

gondnoks6ggal kapcsolatos perek,

drdkbefogad6ssal cisszefiigg6 perek,

hazasshgi peren kiviil drv6nyesitett
hinasshgr vagyonJogl perek,

annakgyermekelhelyez6ssel,
megvilltoztatdsiwal kapcsolatos perek,

kapcsolattart 6s szabillyozilsa ir6nti perek,

gyermektart6s, valamint torvdnyen alapul6
egy6b tart6si perek, 6lettdrsi
vagyonkdzciss6gi perek, tulajdonjogi 6s

kotelmi-jogi, orokl6si jogi, valamint
v6grehajtSssal -kapcsolatos perek,

gazd6lkod6 szervezetek egymds kozotti
perei, megelozo t6voltart6s 6s ideiglenes

me geloz6 t6vo ltart6s fe liilvi z s g 6lata ir inti
elj 6r6sok, elfo gults6gi kifo gris.

H6zass6gi perek, szilrmazhs meg6llapit6sa
ir6nti egydb perek, apasilg meg6llapit6sa
irdnti perek, ds nem peres elj6rdsok, sztloi
feliigyelettel kapcsolatos perek,
gondnoks6ggal kapcsolatos perek,

orcikbefogad6ssal cisszefiiggo perek,

h6zass6gi peren kivtil 6rvdnyesitett
hfzasshgi vagyonJogl perek,

annakgyermekelhelyezdssel,
megvilltoztathsdval kapcsolatos perek,

kapcsolattartds szabdlyozdsa irdnti perek,
gyermektartfs, valamint torvdnyen alapul6
egy6b tart6si perek, 6lett6rsi
vagyonkozoss6gi perek, tulajdonjogi 6s

kotelmi-jogi, or<ik16si jogi, valamint
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek,
gazd6lkod6 szervezetek egym6s kozotti
perei, megelozo t6voltart6s 6s ideiglenes



me gelo zo t6vo ltart6s feliilvi z s g6lata ir 6nIi
elj 6r6sok, elfogults6gi kifog6s.

Tdrgyalilsi napok: h6tfo 6s szerda



ll.

2. szfmit mell6klet

Beretfy6rljfalui Jfrrlsbir6sfgon beosztott titkdrok 6s bir6sdgi tigyint6z6k 6ltal intilzett
iigyek

Amell6klet id6beni hatiiya2O18. januhr 1. 6s 2018. december 31.

Bir6s6gi titk6rok:

Tanricsszfxn N6v lntfizett iigycsoport

Dn Giiriimbeind
Dr" Buzsdki Em6ke N6ra

Vdgrehajt6si iigyek valamennyi rigy
kateg6ri6ja, nemperes tigyek,
szab6lys6rt6si tigyek, valamint biintet6
tigyszakban a magEnv6das tigyek 6s a

megkeresett bir6s5g tfijan
tanrimeghallgat6sos iigyek, bir6s6gi
kdzvetitds, panasznap"

Dr" Giiriimbei Sfndor
Vdgrehajt6si tigyek valamennyi iigy
kateg6ritla. nemperes iigyek,
szabdlys6rt6si i.igyek, valamint biinteto
iigyszakban a magitnv6das iigyek 6s a

megkeresett bir6s6g utjhn
tanrimeghallgat6sos iigyek, panasznap.

16.

Bi16s6gi iigyint6z6k:

N6v

Bartha Katalin

Int6zett iigycsoport

Hi6nyp6tI6sra felhiv6s, id6z6s kibocs6t6sa, i.igygondnok
kirendel6se, elozetes let6tre kotelez6s, kdlts6gmentess6g,
illetdkfelj e gy zesi j o g enge ddlyezdse 6s me gvon6s a,

perkolts6g biztositdk dsszegdrol rendelkez6s, tolm6cs
kirendel 6 s e, az elj ttr is s ziinetel 6 s 6nek, f6lb e s zakadds 6nak
meg6llapit6sa, joger6 meg6llapitiisa, iratok feltedesztdse,
gondnoko ltak nyilvrint artdsdnak kezel6 se.



N6v

Gy6ri Enik6

2

lnt6zett iigycsoport

Hianyp6tldsra felhiv6s, id6zds kibocsdtdsa, iigygondnok
kirendeldse, el6zetes let6tre kdtelezds, kdlts6gmentess6g,

illetdkfelj egyz6si j og engeddlyezdse 6s megvon6sa,
perkdlts6g-biztosit6k dsszeg6r6l rendelkez6s, tolm6cs
kirendel6 s e, az elj 51 6s sziinetel6 s 6nek, f6lb e s zakaddsdnak

megilllapitdsa, joger6megfullapitdsa,iratokfelterjesztdse,
gondnokoltak nyilv6ntartds6nak kezel6se.



3. szfmf mell6klet

A B eretty6 rij fa lu i J6 rd s b ir6s 6 gra kiren d elt b f 16 6ltal int6zett ii gyek

A mell6klet id6beni hat6lya2Ql8. jantfur 1. 6s 2018. december 31.

Civilisztikai fleyszak:

Tanfcs- N6v
szfm

20.P. Dr. Gr{bor Aron

Kirendel6s a j 6r6sbfr6sighoz

Piispoklad6nyi Jar6sbir6s6gr6l
2017 .10.1 5 -tol 2018.04. 1 4-ig
havi n6gy tdrgyalilsi napra

Int6zett iigycsoport

Hdzasshgi perek,

szdrmazhs
megilllapitdsa ir5nti
egy6b perek, apashg
meg6llapitdsa t6nti
perek, 6s nem peres

elj6r6sok, sziil6i
feliigyelettel
kapcsolatos perek,

- gondnoksilggal
kapcsolatos perek,

ordkbefogad6ssal
dsszefligg6 perek,

hdzassftgi peren

kiviil 6rv6nyesitett
h6zasshgi
vagyonjogi perek,

gyermek-
elhelyez6ssel, annak
megv6ltoztatdsfnal
kapcsolatos perek,

kapcsolattart6s
szabillyozhsa ir6nti
perek,
gyermektart6s,
valamint torv6nyen
alapul6 egy6b tarl6si
perek, 6lett6rsi
vagyonkdzoss6gi
perek, gazd6lkod6
szervezetek egym6s

kdzotti perei,
megelozo
t6voltart6s 6s

ideiglenes megelozo
t6voltart6s
feliilvi z s g6lata ir ftnti
elj6r6sok,
elfo gults6gi kifo gris.

T6rgyal6si napok: h6tf6



4. szhmlf mell6klet

B eretty6fj fa lui Jdrds bir6 s 6 gra kiren delt titkdr 6ltal intflzett ii gyek

Amelldklet id6beni hat6lya20l8.janu6r 1. 6s 2018. december 31"

Tan6cs- N6v Kirendel6s a jfrfsbfr6sdghoz lnt6zett tigycsoport
szitm

18. Papp Lhszlf Debreceni J6r6sbir6s6gr6l V6grehajt6si iigyek
20t7.04.15-161 2018.04.04-ig valamennyi iigy
k6thetenk6nt egy napra kateg6i6ja,

nomperes iigyek,
szab6lysdrt6si
tigyek, valamint
btintet6 iigyszakban
amagSnvfldas

- tigyek 6s a

megkeresett bir6s6g
ftjdn
tanrimeghallgat6sos
rigyek, panasznap.


