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l" Alapadatok

l,l Az iigyeloszt6si rendet meghatilrozo vezetT az Ajkai Jitrhsbirositg Eln6ke.
l.2.Az Ajkai J6r6sbir6s6g iigyelosztrisi rendjdt a bir6shgok szervezet6r6l es rgazgatdsdr6l s2616

2011. 6vi CLK. torv6ny (a tovdbbiakban Bszi.) 9.$. (1) bekezddse alapjdn - figyelemmel a 612015.
(XL30.) OBH utasft6s 115.$. (1) bekezd6s6ben meghatfirozott elvekre az al(hbiak szerint hatdrozom
meg.

2. A bfrt6sfgon miikiidd iigyszakok

2.1. Btintet6

2.1.1,. Biintetd ii gyek
B. els6fokri biintet6 tigyek
Fk. fiatalkoniak biintet6 iigye
Bpk" biintet6 nemperes tigyek
BetL egy6b (vegyes) iigy
R bir6s6gi mentesftds ir6nti iigy
Ir. idegenrenddszeti iigy
Bs. semmissdgi tigy

2.1.2. Szabilys6rt6si tigyek
Szk. szab6lys6rt6si hatos6g hatirozata ellen benyirjtott kifog5s
Sze. szabttlysdrt6si elzhrdssal is srijthat6 szabiiysefi6s miatti iigy
Szp6. apenzbirsdg, a helyszini birs6g elzdrdsra tdrt6n6 fitvtltoztatftsa ir6nti iigy
S zk6. ko zerd ekri munk a frtv fito ztat6s a ir6nti ii gy
Szo. szab6lys6rl6si i.igyeben emelt tigydsz 6v6s
Szve. szabitlysdrtdsi egydb (vegyes) iigy
Szpt. szab 6lys6rtd si perrij it6si tigy

2.2. Civilisztika
2.2.L Civilisztikai iigyszakokazAjkar J6r6sbir6s6gon: polg6ri 6s gazdas6gi.
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2.2.2Polgfri
2.2.2.1.
P. els6-fokri polg6ri peres iigy
Pk. polg6ri nemperes iigy
Vh. vdgrehajt6si tigyek

2.2.3. Gazdasfgi
2.2.3.r
G. gazd6lkod6 szervezetek egymds kdzcitti peres ligye
Gpk. gazd6lkod6 szervezetekegymds kdzotti nemperes tigye

3. iigyszakok szerinti ii gykiosztris

3,1. Az tigykiosztfsra jogosultak
Az iigyek kioszt6s6ra btintet6 6s polg6ri iigyszakban egyarhnt a j6r6sbir6s6g elndke jogosult"
A j5r6sbir6s6g eln<ik6nek akaddlyoztathsa esetdn a helyettesit6sdt a btintet6 tigyszakban leghosszabb
ideje kinev ezett bir6 l6da el.
A j6r6sbir6s6g elndkdnek akadillyoztatisa eset6n helyettesit6s6t a civilisztikai iigyszakban
leghosszabb ideje kinevezett bir6 l6tja el.

3.2. A 5ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszer a biintet6 6s a civilisztikai iigyszakban
egyardnt automatikus, az lrkezds sorrendj et es az iigyszakban el16r6 tan6csok sorrendj6t figyelembe
v6ve.
Az Ajkai J6r6sbir6srigon az igyelosztilsi rendben az iigycsoportok szerinti igybeoszths az

iigyforgalmi adatok 6s az egyenl6 munkateher biztositilsa alapjdn t<irt6nik.

Az Ajkai J6r6sbir6s6gon btintet6 tigyszakban 2 btintet6 bir6i tanScs, a civilisztikai i.igyszakban 3

6lland6 civilisztikai bir6i tan6cs mrikddik akk6nt, hogy a birdk az iigybeoszt6si rendben
meghatdrozott tigycsoportokba tartoz6 iigyekben j 6rnak el. (1.s2. mell6klet).

Az Ajkai J6rdsbir6s6gon biintet6 6s civilisztikai iigyszakban is 2 titkdri tan6cs mrikddik, amely
titk6ri tandcsok az iigybeoszt6si rendben meghat6rozott iigycsoportokba tntoz6 iigyekben j6mak el.
(2.s2. melldklet).

3.3. A btinteto kezel6irod a az egyazon napon lrkezettbi.intet6iigyeket - az elektronikusan erkezett
iigyek kiv6tel6vel - a terhelt neve szerinti abc sorrendben koteles iktatni.
A b\ntet6 kezel6iroda M egyazon napon lrkezett szabdlysertdsi iigyeket - az elektronikusan drkezett
tigyek kiv6tel6vel - az ellfirds a16 vont szemdly neve szerinti abc sonendben kciteles iktatni.
A kezel6iroda az egyazon napon lrkezett polg6ri 6,s gazdasftgi peres 6s nemperes iigyeket, valamint
v6grehajt6si iigyeket a felperes, jogosult, k6relmez6, illetve ad6s neve szerinti abc sorrendben
koteles iktatni az elektronikusan lrkezett iigyek kiv6tel6vel.

3.3.1. Ugykiosztfs a btintet6 iigyszakban

Biintet6 peres iigyek
Az tigybeoszt6s szerinti biintet6 peres tigyek
tan6csok szftmozdsinak sorrendjdben kertlnek
bir6i tandcsok ktizdtt.

az lrkezlsi.ikkor emelked6 sorrendben 6s a bir6i
kioszt6sra egym6st kovet6en egyenl6 arilnyban a



Biintet6 nemperes tiqyek
Az rigybeoszt6s szerinti
tan6csok szhmozhsfinak
bir6i tan6csok kozott.
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btintet6 nemperes iigyek az 6rkez6stikkor emelked6 sonendben 6s a biroi
sorrendjdben keriilnek kioszt6sra egym6st kovet6en egyenl6 ardnyban a

Szab6lys6rt6si iig}lek
Az iigybeosztts szerinti szabillys6rtdsi tigyek a bfr6s6gi titk6ri tan6csok kozott az lrkezdsiikkor
emelked6 sorrendben 6s a titk6ri tan6csok szfimozitsinak sorrendjdben keriilnek kioszt6sra egyenlo
arfunyban oly m6don, hogy a pttratlan szdmra iktatott iigyeket az l. szdmri tandcs, a pdros szdmra
iktatott iigyeket pedig a 15. szilmri tan6cs kapja.

3.3.2. Ugykiosztrls a civilisztikai iigyszakban

Pole6ri 6s gazdas6ei peres iieyek
Az tigybeoszt6s szerinti polgdri 6s gazdas6gi peres iigyek az 6lland6 bir6t tanilcsok kozott az
6rkezdsiikkor emelked6 sorrendben. 6s a bir6i tan6csok szftmozhsfrnak sorrendjdben kertilnek
kioszt6sra 5 db drkezett tigyet felcilel6 csoportonk6nt oly m6don, hogy ezen csoporton belijl az l.
tjgy az 1. szhmupolg6ri bir6itanircsra, a2.6s 4. iigy a2. szfimtt polg6ri biroitandcsra, mig a 3. ds 5.

iigy a 6. szdm'Apolg6ri bir6i tan6csra keriil kiszign6l6sra"

Polg6ri 6s gazdas6ei nemperes iigyek
Az iigybeoszt6s szerinti polg6ri es gazdasttgi - kiz6r6lag bir6i hat6skorben intezheto - nemperes
iigyek az 6lland6 bfu6i tanhcsok kdzcitt az drkezdstikkor emelked6 sorrendben 6s a bir6i tan6csok
szitmoz,lsfrnak sorrendj6ben kenilnek kioszt6sra 5 db drkezett iigyet fel61e16 csoporlonk6nt oly
m6don, hogy ezen csopofton bel:ijl az f . iigy az l. szfimu polg6ri bir6i tandcsra, a 2. es 4. :drgy a 2.
sz6mu polg6ri bir6i tan6csra, mig a 3. 6s 5. iigy a 6. sz6mu polg6ri bfu6ttandcsra kertil kiszign6l6sra.

Az iigybeoszt6s szerinti polg6ri 6s gazdasdgi - bir6s6gi titk6ri hat6skorben irtezheta - nemperes
tgyek - a Pk.80 ezres lajstromoz6sii, pszichiiltriai gy6gykezel6s elrendelds6vel-feltilvizsgflat6val
kapcsolatos iigyek kiv6tel6vel - a bfu6sitgi titkdri tan6csok kdzott a drkezdstikkor emelked6
sorrendben 6s a titkdri tan6csok sz{mozhshnak sorrendj6ben keriilnek kioszt6sra egyenl6 arinyban
oly m6don, hogy a pdratlan szftmra iktatott iigyeket a I0. szftmri tan6cs, a p6ros sztmrra iktatott
rigyeket pedig az 5. sz6mu tan6cs kapja.

A Pk.80 ezres lajstromoz6sri, pszichifrtnai gy6gykezel6s elrendelds6vel-feltilvizsgillxdval
kapcsolatos nemperes tigyek a titkhri tan6csok krizritt keriilnek kioszt6sra oly m6don, hogy a
pftratlan h6ten a 10. szftmri, p6ros h6ten pedig az 5. szfunri titk6ri tan6csra keriilnek az erkezett
iigyek az lrkezdsikkor emelkedo sorrendben kioszt6sra.

A felhaszn6l6si helyre val6 bejut6s trirds6re kotelezds irAnti nemperes iigyek a bir6s6gi titkdri
tan6csok kozott az lrkezlsiikkor emelked6 sorrendben 6s a titkari tan6csok szftmozdsdnak
sonendjdben kenilnek kioszt6sra egyenl6 arinyban oly m6don, hogy a pftratlan szftmra iktatott
iigyeket a I0. szdmi tan6cs, a p6ros szdmra iktatott i.igyeket pedig az 5. szhmu tan6cs kapja.

V6grehajtdsi ii$'ek
Az iigybeoszt6s szerinti v6grehajt6si tigyek a bir6s6gi titk6ri tan6csok kozott az lrkezlsiikkor
emelked6 sorendben ds a titk5ri tan6csok szitmozttstnak sorrendjdben kertilnek kioszt6sra egyenl6
arinyban oly rn6don, hogy a phratlan szdmra iktatott tigyeket az 5, szftm.ia tanhcs, a p6ros szfrrva
iktatott iigyeket pedig a 10. szftmir tanrics kapja.
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3.4. Az fltakinosan alkalmazott iigykiosztfsi m6dszert6l tiirt6n6 elt6r6s esetei

3.4.1. Elt6r6s azij'gy thrgyihoz k6pest

3.4.1.1. Perrijit6si iigyek az alapeljitr6sban eljhrt tan6cst6l eltdr6 m6sik bir6i, illetve titk6ri tan6csra
keriilnek kioszt6sra a 3.3.T. pontban, valamint a 3.3.2. pontban meghattrozott sorrendet 6s ar6nyt
kdvetve.

3.4.1,2, A kiemelt iigyek az tigykiosztds 6ltal6nos rendje szerinti sorrendben 6s ar6nyban kertilnek
kiosztfsra a bir6i tan6csokra.
Amennyiben a tan6csra kiemelt rigy kioszt6sa tortdnt, akkor a kovetkezd kiemelt iigyet a soron
k6vetkez6 tandcsra kell kiosztani.
A kiemelt i.igyeket az azonos tigyszakba beosztott bir6k kozdtt rigy kell emelked6 sorrendben
kiosztani, hogy azok szfimthanjelent6s elt6r6s a tan6csok kozott nem lehet, figyelembe v6ve, hogy
a bir6 teljes, vagy reszbeoszt6sban dolgozik azigyszakban.

3.4.1.3.A bir6sdg el6 6llit6sos i.igyek a vddh4t6siry jelzeseszerinti napon iigyeletes bfr6ra kertilnek
kioszt6sra.

3.4.L.4, Az osszbtintet6si elj6rAst az a bir6 folytatja le, aki az alapigyek koziil utols6k6nt jogerore
emelkedett tigyben eljdrt.

3.4,1,5. A megel6z6 t6voltart6s elrendel6se, illet6leg az ideiglenes megelozo t6voltart6 hatftrozal
bir6sdgi feliilvizsg6lata fufinti nemperes iigyek a 3.3.2. pontban irt arftnyt kovetve az - ijigyeletr
beosztfsra figyelemmel - kenilnek kioszt6sra apolgdribir6itandcsok kozOtt.

3.4.2. Perjogi helyzethez k6pest

3.4.2,1. A soron kivrili .jgy erkezese esetdn az lrkezds napjhn 6s azt kcivet6 5 munkanapon t6voll6vo
bir6, illet6leg az drkezds napjhn 6s azt kdvet6en 3 munkanapon t6voll6v6 bir6srigi titk6r a soron
kiviili i.igy kioszt6s6b6l kimarad, az tigyet a3.3.l.pontban, illet6leg a3.3.2, pontban irt soruendet 6s

ardnyt krjvetve k<ivetkez6 m6sik bir6i, illet6leg titk6ri tandcs kapja.

3.4.2,2" Egyesitdsre ir6nyul6 igyeszi inditv6ny esetdn a biintet6 rigyet az inditvfnyban megjel<ilt,
kor6bban lrkezett tigyben el16r6 btintet6 bir6i tan6cs kapja egyesitds megfontol6sa c6lj6b6l.
A civilisztikai tigyszakban az egyesithet6 igy azonbir6iltitkhri tan6csra kertl kiosztfsra, amelry a

kor6bban lrkezett iigyet kapta.

3,4,2,3. Az rijraindult szab6lys6rt6si iigy ugyanazontrtkini tan6csra keriil kioszt6sra, mint amely az
el6 zm6ny i ii gyb en elj ar:t.

3,4,2.3. Bir 6 l<izirrisa miatt

Kizindsi k6relem alaposs6ga eset6n az adott iigy a kizartbfu6i tandcst6l, illetdleg akizdrt bir6srigi
titkdri tan6cst6l elt6r6 m6sik bir6i, illet6leg bfr6s6gi titk6ri tan6csra keriilt kioszt6sra a 3.3.1.,
illet6leg a3.3.2. pontban irt sorrendet 6s ar6nyt krivetve.

3,4,2.3.1.. A megalapozatlansdg miatthatilIyon kivril helyezett btinteto iigy rijraiktatdst krjvetSen az
alaptigyben elj6r"t bir6i tan6cst6l elt6r6 mSsik biintet6 biroi tanircsra kenil kioszt6sra a 3.3.L pontban
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me ghatfn ozott sorrendet kovetve.

3,4.2.3.2. Ha a hatillyon kivtil helyez6ssel egyidejtileg a m6sodfokri tan6cs m6sik els6foku bir6i
tandcs eljhrdsat fuja elo a megism6telt eljdrAsra, az ujraiktatott tigy az alapigyben elj6rt bir6i, illetve
titk6ri tan6cst6l elt6r6 m6sik bir6i, illetve titk6ri tan6csra keriil kiosztdsra a 3.3.1 . pontban, illet6leg
a3.3.2. pontban frt sorrendet es arhnyt krivetve.

3.4,2.4.A2 iigy el6zm6nyi eljr{rfsfval fenndll6 szoros iisszefiigg6s miatt

3.4.2.4.1, Amennyiben a btintet6 nemperes tigynek valamelyik bir6nal van elozmdnyi iigye, :f'gy azt
abir6tkell kijelolni.

3.4.2.4.2. A Be.XXIX. fejezetdbenrogzitett kiildnleges eljdr6sokban az alapigyben elj6rt bir6 j6r el.

3.4,2.4,3. A felfiiggesztds ut6n rijraindult biintet6 tigy ugyanazon bir6ii tanlcsra keriil kiosztdsra.,
mint amely a felfiigges zto hatdrozatot meghozta.

3,4.2.4.4, A szi.inetel6s, f6lbeszakad6s ut6n, valamint tfugyaI[s felfiiggeszt6sdnek megsziintetdse,
hat6lyon kiviil helyezds folyt6n, tovihbh a Pp.132.$. (1) bekezdlse alapjhn rijraindult rigyek
vgyanazonbir6itanilcsra keriilnek kioszt6sra, mint amely kor6bban is elj6rt azigyben.

3,4.2.4.5. Amennyiben t6rgyal6s mell6zdses [gyben titrgyalSs taa1tilsdt kdrik, az qraiktatott ijgy az
alapiigyben elj6rt bir6i tan6csra kertil kiosztrisra.

3.4.3. Egyenletes munkateher biztositfsa v6gett

3,4.3.2. Ugy munkaig6nyess 6ge, terj edelme miatt.
Civilisztikai iigyszakban ha a kiosztdsra keriil6 iigy kiildndsen munkaig6nyesnek min6siil -
keresetlev6l terjedelme meghaladj a a 30 oldalt, a peres felek sz6.ma meghaladj a az 50-et, vagy az
iigy bonyolults6ga ok6n - az ilyen i.igy kioszt6sa esetdn a biroi tan6cs a kdvetkez6 iigykiosztrisi
sorb6l kimarad.

3.4.3.3. Az iigyek 6rkez6s6b6l ad6d6 egyenl6tlens69 kikiisziibiil6se 6rdek6ben

Arnunkateher kiegyenlitds6nek elv6t szem el6tttartvaminden 3. h6nap utolso napj6n a jfrfusbir6sdg
elnoke a biintet6 iigyszakban 6s a civilisztiku tigyszakban egyarwnbiroitan6csonkdnt dsszegzi az
eloz6 hftrom h6napban kiosztott iigyek kezd6irati v6Itoz6k alapjan meghatfnozott srilysz6mait, 6s a
tan6csok kdzott mutatkoz6 ktil<inbs6get kiegyenliti.

Btintet6 tigyszakban:

A kiegyenlitds alapja a magasabb osszegzett srilysz6m.
A kiegyenlit6s pedig akk6nt tort6nik, hogy az <isszegzdst kdvet6 h6nap els6 munkanapjdt6l
szdmitottan erkezo brinteto tigyek kizar6lag az alacsonyabb osszegzett silysz6mot el6rt bir6i
tandcsra keriilnek egymiist kovet6en kioszt6sra mindaddig, amig annak dsszegzett srilysz6ma el nem
dri a m6sik tan6cs magasabb dsszegzett srilysz6m6t.
A kiegyenlit6s megtdrtlntlt kovet6en az tigykiosztils rendje ism6t az iltal|nos szab6lyok szerint
alakul.
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Civilisztikai ii gyszakban :

A civilisztikai i.igyszakban az 6sszegz6s m6dszere a2. szttmu 6s a 6. szdmubir6ttandcs eset6n: a 2.

szttmu es 6. szdmt bir6i tan6c sra az el6zo hdrom h6napban kiosztott iigyek srilyszfmainak
6sszegzdse.
Az lsszegzds m6dszere az l. szdm:ubir6r tandcs eset6n: az L szilrntbkoi tanlcsra az eI6z6 hfuom
h6napban kiosztott tigyek o s sze gzett srilysz6mainak k6tszer es szorzata,

\ Amennyiben az dsszegzds eredm6nyekdnt a tan6csokra kiosztott iigyek tisszegzett sflysz6mai
kozritt eltdrds mutatkozik, az alilbbiak szerint keriil kiegyenlitdsre:

A kiegyenlitds alapja a 2. szdmt es 6. szfimri bir6i tan6csok esetdben a Iegmagasabb osszegzett

sirlysz6m, az I. szdmubir6itanhcs esetdben pedig ennek 50 Yo-a.

Akiegyenlit6s els6k6nt azl. szttmupolg6ri bir6itan6csn6l t6rl6nik oly m6don, hogy amennyiben a

kiegyenlitds alapj6ul szolg6l6 osszegzett sllyszftmnill alacsonyabb az eIert osszegzett srilysz6m, rigy
az 6sszegz6st kdvet6 h6nap els6 munkanapjit6l szftmitottan 6rkez6 polg6ri €,s gazdasdgi peres

tigyek egym6st kovet6en kizhr6lag az 1. szftryri bir6i tandcsra keriilnek kioszt6sra mindaddig, amig
annak osszegzett srilysz6ma el nem 6ri a kiegyenlit6s alapjaul szolgtl,6 dsszegzett srilysz6mot.

Ezt kdvet6en a kiegyenlit6s a2. szhmu 6s 6, sz6mir polg6ri biroitanilcs viszonylat6ban tort6nik meg
oly m6don, hogy az I. szimir polg6ri tan6csn6l elvdgzett kiegyenlitds ut6n erkezo polg6ri 6s

: gazdasdgi peres tigyek egym6st krivet6en kizar6Iag a kiegyenlit6s alapj6ul szolg6l6 sirlysz6mn6l
alacsonyabb sirlysz6mot e16rt bir6i tanilcsra keri.ilnek kioszt6sra mindaddig , amig annak dsszegzett

srilysz6ma el nem 6ri a kiegyenlit6s alaplStkepezo magasabb osszegzett sirlysz6mot.

A kiegyenlit6s c61j6b6l kiosztott tigyek srilysz6mai a kdvetkezd osszegzdsn6l figyelmen kiviil
maradnak.

A mindh6rom tan6csra kiterjed6 kiegyenlit6s megtdrt6nt6t krivet6en az iigykioszt6s rendje rsm6t az

61ta16nos szab5lyok szerint alakul.

3.4.4. Elt6r6s e gy6b kiiriilm6nyekhez k6pes et

3.4.4.\. Azit6lkezflsi sziinet tartama alatt vagy miatt
A torvdnykezdsi sziinet ideje alatt, tovftbbd szabads6golSsi id6szak idej6n 6rkez6, b6rmely okb6l
soron kiviili tigyet, az igyeleti beoszt6s szerint i.igyeletes biroi tandcs, illet6leg bir6s6gi titk6ri
tanilcsa kapja.

3.4.4.1.1. A t<irv6nykezdsi sziinet idoszaka alatt erkezl megeloz6 thvsltarths elrendeldse, valamint
ideiglenes t6voltart6 hatdrozat bir6sdgi feliilvizsg6lata ftilrfti nemperes tigyet az igyeleti beoszt6s
szerint tigyeletes bir6i tandcs kapj a.

3,4,4.1.2, A tcirvdnykez6si szi.inet id6szaka alatt lrkezo bir6sdg e16 6llit6sos iigyet az iigyeleti
beoszt6s szerint iigyeletes bir6i tan6cs kapja.

3.4,4,4. Bir6/titkr{r tart6s tfvoll6te miatt

3,4.4.4.1. Abir6ltitkilr tart6s - folyamatos, h5rom hetet meghalado, nem szabads6g ok6b6l tor16n6 -
t6voll6te esetdn az tigykiosztdsb6l kimarad.
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3.5. A vezetflk 6,Ital intilzett iigyek kiosztfsrinak m6dszere
A j6rrisbir6s6g elnoke (1. sz6mri polg6ri tan6cs) az L szftmu melldkletben foglaltak szerinti
m6rt6kben 6s iigybeosztdsban jdr eI.
A jdr6sbir6s6g elndkdre (1. szhmt polg6ri tan6csra) az 6ltal6nos szab6lyokban - 3.3.2. pont - leirt
m6don keri.ilnek az igyek kioszt6sra.

3.6, Az iigykiosztis menete

3.6.1. A kiosztand6 tigy bemutatisa az iigykiosztisra jogosultak.
A kezd6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezelendo iratot az esetleges elSzm6nyi iratokkal felszerclve az

irodavezeto lehet6s6g szerint a lajstromba tort6n6 bejegyz6s napjhn, de legk6s6bb az drkezdst
kcivet6 munkanapon bemutatja az i.igyelosztdsra jogosultnak. (Btisz.30.$.)

3.6.2;. Azirat fitjao a kiizremiikiid6k feladata
Az ldgy iratut a kezel6iroda a kiszign6l6st kcjvet6en az elj6r6 bir6iltitkfiri tan6csnak halad6ktalanul
bemutatja tov6bbi int6zked6s v6gett. .

3.7, Az {tosztfs rendje

3.7,1. Az tigyek (rtosztitsdra csak kiv6telesen, jogszabdlyban meghattrozott felt6telek fenn6ll6sa
eset6n keriilhet sor.

Az fitosztds esetei lehetnek ktldnrisen:
a.)kizhrds
b.) tart6s (30 napn6l hosszabb) akadillyoztatds
c.) kivdteles esetben, ha az iigy tisztessdges lefolytat6s6hoz 6s 6sszeni id6n beliil tortdn6
befejez6s6hez sziiksdges intdz6se m6sk6nt nem oldhat6 meg.

3.7,2. Az tigyek ifioszthsitra csak kiv6telesen, jogszabdlyban meghatfnozott feltdtelek fenn6ll6sa
esetdn keriilhet sor.

Ilyen esetben az 6toszt6s sor6n az ijgyet rigy kell tekinteni, mintha rij iigykent erkezett volna, s

ehhez k6peset az iigykiosztds 6ltal6nos rendje 6rv6nyesiil.

Amennyibenbir6ltitkar inditv6nyozza azigy fuosztfts6t (pl. kizarls eset6n), bejelent6s6t indokolva,
irdsban kell benyrijtania a j6rdsbir6s6g elnok6hez.

A btintet6 6s civilisztikai tigyszakban a bir6ltitk6r helyettesit6s6re nincs lehet6s6g, az ljgy
irtosztilsina keriil sor a tan6csok sorrendj6ben kovetkez6 tandcsra.

3.8. Utalls az iigyelosztrisi rend melldkleteire

L szdmu melldklet a beosztott bir6k 6ltal intezett els6fokri iigyeket
2. szdmi melldklet a beosztott titk6rok 6ltal intdzettiigyek
3. szfimfi mell6klet a kirendelt biro 6ltal intdzett i.igyek (2018. januSr 1. - 2018. jrinius 30.)
taftalmazza.

Jelen iigyeloszt6si rend visszavon6sig, m6dosit6sig, de legfeljebb 2018. december 31. napj6ig drvdnyes.
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a jSr5sbir6sdg elnoke



B. els6fokti buntet6ugy
Fk. fiatalkor[ bijntet6 ugye
Bpk. buntetci nemperes ugy
Beu. egy6b (vegyes) ugy

TandcsszSm

1, Mell6klet:A beosztott bir6k 5ltal int6zett Ugyek
Amell6klet id6beli hattiva:2018. ianu6r 1. - 2018. december 31.

dr. Beszerdik Bedta
(0,9)

dr. Voros Barbara

N6v

1,P/G.

2.P/G,

6, P/G,

(1 /1)

dr. SSmson Eva

(0,5)

Hartingern6 dr.Viola M5ria
(1 /1)

dr. Keszthelyi
(1 /1)

B. els6fok0 buntet6ugy
Fk. fiatalkor( buntet6 ugye
Bpk. buntet6 nemperes ugy
Beu" egy6b (vegyes) ugy

Int6zett ugycsoport

P. els6fok0 polgdri peres Ugy

G. gazdSlkod6 szervezetek egym5s kdz6tti peres ugye
Pk, polgdri nemperes Ugy (kizlrolag bir6i hat6skorben

int6zhet6)
Gk. gazdSlkod6 szervezetek egymds kozdtti nemperes

ugye (kiz516lag b(16i hat5skorben int6zhet6)

P, els6fok0 polgdri peres ugy
G. gazdSlkod6 szervezetek egymSs kozotti peres ugye
Pk. polg5ri nemperes ugy (kizdrolag bir6i hatdskorben

int6zhet6)
Gk. gazdSlkod6 szervezetek egym5s kozotti nemperes

ugye (kizS16lag bir6i hatSskorben int6zhetcl)

Krist6f P*ir6f"k0 p.lgSri peres ugy
G, gazddlkod6 szervezetek egymds kozotti peres ugye
Pk. polgdri nemperes ugy (kizd16lag bir6i hatdskorben

int6zhet6)
Gk. gazdSlkod6 szervezetek egym5s koz6tti nemperes

ugye (kizS16lag bi'r6i hatdskdrben int6zhet6)

Tandcssz6m



TanScsszdm
(ha van)

15.S2.

:l0.Pk.

10.vh.

2. Mell6klet: A beosztott titkdrok Sltal int6zett Ugyek

kifogds
Sze. szabSlys6rt6si elziir5ssal is srijthat6 szabSlys6rt6s

miatti ugy

Szpd. a p6nzbirsdg, a helyszini birsdg elz:6r6sra tort6n6
StvSltoztatSsa irdnti ugyadatok

Szk6. koz,6rdek( munka 6tv6ltoztatdsa i16nti ugy
Szo. szabdlys6rt6si ugyben emelt ugy6szi 6v5s
Szve. szabSlys6rt6si egy6b (vegyes) ugy
Szpi. szab6lys6rt6si per0jitdsi ugy
Pk. polgSri nemperes ugy
Gk, gazdSlkod6 szervezetek egymds kozotti nemperes

ugye
Pszichi6tria i betegek i nt6zeti gy6gykezel6s6nek
el rendel6se, felu lvizsg5 lata i r5 nti n em peres ugyek
FelhaszndlSsi helyre val6 bejutSs t(r6s6re kotelez6s
i16nti nemperes ugyek
Vh. v6grehajtSsi ugyek

dr. N6meth M6ria MSrta Szk. szabSlys6rt6si hat6sdg hat5rozata ellen beny0jtott
kifogds

Sze. szab5lys6rt6si elzdrdssal is s(jthat6 szabdlys6rt6s
miatti ugy

Szp5. a p6nzbirsdg, a helyszini bfrsSg elzArAsra tort6n6
StvSltoztatdsa irdnti ugyadatok

Szk6. kozfrdek( munka iitv6ltoztat6sa irdnti ugy
Szo. szabdlys6rt6si ugyben emelt ugy6szi 6vds
Szve. szabSlys6rt6si egy6b (vegyes) ugy
Szpi. szabSlys6rt6si per0jitSsi ugy
Pk. polgdri nemperes ugy
Gk. gazdSlkod6 szervezetek egymds kozotti nemperes

ugye
PszichiStria i betegek i nt6zeti gyogykezel6s6nek
elrendel6se, fel ulvizsgd lata i r5 nti n em peres ugyek
FelhasznSlSsi helyre val6 bejutSs tfir6s6re kotelez6s
irSnti nemperes ugyek
Vh. v6grehajtdsi ugyek



3. Melldklet: A kirendelt bir6k 6ltal intlzett iigyek
Amell6klet id6beli hat6lya:2018. janu6r 1-1612018. junius 30.

l anacs.
sziirn

.

3 P/G

N6v

Dr. Pusztai Agnes

Kirendel6s a

J6r,5sbir6s6ghoz

Int6zett ugycsoport

P. els6fokri polgSri peres ugy 
'

(Stszign5lt ugyek)
G. gazdSlkod6 szervezetek egym6s
koz6tti peres ugye (StszignSlt

ugyek)

Honnan ld6tartam

Veszp16mi

J616sbk6s69

01.01.-t6l
06.30-ig


