
Jogszab6lYi llitt6r

A Bszi. B. $ (1) |ekezd.6se 6rtelm6ben senki nem rronhat6 el a torv6nyes bir'6jrit6l.

1

A TAPOLCAI JARA,SBINOSAC
iicrnroszrAsr RENDJE

zor8. januir r. - december 31.

A Tapolcai J6r6'sb
2011. 6vi C[,XI. to
6lzorl. (XI.So.) O H'utasitds 1$. g (r) bekez<16s6ben meghat{

Tan6cs 6s a koll6gi
Tapolcai J6r6sbrir( elnoke az al6bbiak szerint hat6rozom meg:

I.
Jogszab6lYi llitt6r

A Bszi. S. $ (r) |ekezd.6se 6rtelm6ben senki nem rronhat6 el a torv6nyes bir'6jrit6l.

A Bszi. B, $ (2) bete[d6se szerint a torv6ny 6ltal r,endelt bir6 az eljalr6si,szatr6lyok szerint a

hat6skorrel 
' 
6r; ill{t6kess6gget rendelkbz6 bir6s6gon mtikod{, el6re meg6llapitott

iigyeloszt6si rend al.1ilen kijelolt bir6.

II. I

Az iigyelosztAsi rend tartalma

Az iigyeiosztasi r"".rh turtul mazza az illtala meghat6rozg|t i{5jtlrtarl1 alatt a j6r6sbir6s6gon

mrn[ao tan6csok .Le-6t, osszet6tel6t, a tan6csok, bir6k, titk6rok 6s vezet(jk 6ltal int6zett

iilycsoportokat, izl, e\ai6s rendj6t akad6lyorrtat6s esetrSn, az iigyelos:zt6sra jogosult

nieghataro zdstf- 6s d.z iiSyeloszt6s m6dj 6t.

III.
Alanfoealmak

A Bszi. S, $ (z) bete[d6se szerint a torv6ny 6ltal r,endelt bir6 az eljalr6si.s.zatr6lyok:,?"tTt,1

hat6skorrel 6r; ilklt6kess6ggel rendelkbz6 bir6s6gon miikod{, el6re meg6llapitott

iigyeloszt6si rend alEpj6n kijelolt biro.

NaPfogalmak 
t

I

OgAszak: Az ijLgyelcfsztasi rend szempontj6b6l tigyt.rqk a biintet6 (s a civilisztikai tigyszak,

-ffi"t"Ubi m;;eh!foglalja a polg6ri, gaidas6gi,kozigazgat6si 6s 
tunkarig;yi 

iigyszakot is.

Ugacsoport: r4lzo$2. (VIII.r.) IM (Biisz.) z. $ rt3. pontja szerint al bir6s6g:i 9sv9k t6rgyuk,

valamint az alkalmluruttd6 anyagi 6s elj6r6si szab6lyok azonoss6'Jga, kiilonbozSs6ge vagy

specialit6sa szerint]csoportosit6sa. 
i

Ogabeosztds, 1u, "fir", 
tan6csok milyen iigycsoportba tartoz6 tigyQkben j6rhatnakel) 

.

6i^tsJxLg.j.l oiin utasit6s rr+._g"(r) b6i<ezdbr;e 6rtelm6ben anlak merghatdroziisa, hogy

a tan6csok mely tig'rekben j6rhatnak el.

ban elj6r6 tandcsok

k meghat6roz6sa, hogY



2

rv.
A bir6s6gon miikii dd-iigYszakok

I

i

bekezd6s c.) pontja szerinti

A bir6s6gon miikodo-ugyszaKoK

1.) Abiintet' iiggt,szokhoz -fi,qa!lemtnel!-17/zot4' (XII'zS') OBH utasitd"s 77'

i @ ietkezd*s ;i;i;;;.; p""iiL;4- oz o.tdbbi'iigycsoportok tartontsk:

t.t. Biintet6iiSVe\

B. els6fokir briintet6iigyB. els6fokir br'iintet6iigY
Fk. fiataLlkortt btintet6iigYe
Bpk. btintet6 nemPeres iigY
niii. egy6b (jesYes) iigY

r. z. Szab6lVsr6rt6fi iigYek

Szk. szarb6lyJert6si hat6s6g ha!6rozata ellen,benyujtgtt kifoq6.9 (panasz)

Sre. sru,biliqilaiiutra.ariut if sujrhat6 szabalys6rt6s miatti tigv

szn4 a n6nzbirs6s. a helyszi"iluirlag ek6rSsratort6n6 atveltoztatasa ir6nti iigy

Szve, sztab6l le
Szpi. sz:ab6l

B.) A polgdri
izobilyairq' ay'aldbbi

8.1.) A 17lzot4.
polgiri iigYek

P. els6fokir Polg6ri Peres iigY

Pk. potg6ri rlremPeres iigy

zaKnoz elernrnel a t7/zot4, (XII,.zS) OBH rrto'sitds
tsrtoznq.k:

OB utasitis 77, g (r)

Pk. potg6ri rhemPeres iigy

3.2.) At7/zot4. (xrr.4) oBHtttosites 142-143. s -s szerinti gazdasdgiiigyek

G gazcl6lko,!6 ,r.r,,"zetek tSfoat kozotti peres tigye

S A ) Vdg r ehoj tftsi iigY ek

Vh. v(:grehlltati iigYek

Az iigyeloszt6si rJndb"n az.iigycsofonot szeri'ti iigybeoszths aziigyfcrrgalmi adatok 6s ;

A;;i, ;"nkate{er biztosit6ia alalj6n tort6nik'
,, 1 1 ,, | --- -^1^.A-: +^-6,

miikodik, a r;zab6[Ys6rt6si 6s

tievcsofoftok szerinti iigybeoszths az iigyfcrrgalmi adatok 6s az

r6ia alapjen tort6nilk.

biintet6 tan6cs, civilisztikai iigyszakban n6gy polg6ri tanacs

; v6gretlajt6si iigyek.et egy titk6r int6zi'

egyenl6 munkateher biztositdsa alapSan tortenlrK'

A biintet6iigyszal[ban k6t biintet{ !u."i9:, civilisztikal l-Sy::.*ban 
n6gv polg6ri tandcs

t6si iigyek.et egY titk6r int6zi.



rendje

V. r. Az iigykioszt6lsra jogosultak

akad6lyoztatSsa
iigyek dtmeneti ki 6ra. Min6s ir"[i ?*talmaz6 ii[vben a j6r6sbir6s6g elnoke

szign6l.

A civilisztikai ii kioszt6s6ra a i6 bir6s69 elnoke jogosult.
az iigyszakban

akad6lyoztat6sa
j6r6sbir6s6gra ki bir6 jogosu

V.z. Akiosztand iigyek bem az iigykiosztisra j ogosultnak

A kezd6iratot 6s
iratokkal
6rkez6st
3o. $).

V.3. Az

V.B.r. Biintet6 kban

a.) Bintet1ig'Yek

ir6s6e elnijke jogosult' A j6r6sbitQt4q .elnok6nek
id;"^ r. grt 

" 
t t i 

"U'U 
i dej e. kin eut 1.tT PlP. 

j 
: s-" :*l,ii

n az iigYek ioszt6s6ra

A j6r6sbir6s6g elnok6nek
; leghosszabb ideje a

felszerelve lehet
kovet6 munkana

kezd6iratk6nt
a lajstromba
azirodavezet6

s m6dszerei

kezelend6 iratot az esetleges el6zm6nyi

3ttZ"O bejegyz6s napj6n, de legk6:69l.. u'

-"i"t: " 
a, Iigy"l ot rta"t uj o gosultnak (Biis z'

:soportban az 6rkez6si sorrend (automatizmus)' Az

rtonk6nt, EI soron kovetkez6 iigysz6m 6.s a tan6cs

j r"tt."i:e szerint tort6nik azzal,iogy u p1tu1t-'1111

a p6ratlan sz6mra iktatott iigyeket a 3' szfirnu tanacs

A biintet6ii$'eket !6rgyal6 bir6khozlkiosethat6 iigycsoportok:

B. elstifokir btintet6iigY
Fk. fiatalko[ri biintet6iigYe 

I

Bpk. biinteli6 nemPeres iigY 
I

Bbii. e,gy6b (vegyes) iigY 
i

b.) S zabntY sdrt 6 si i)g Y ek

Az iievekneh a tilk6rra tort6n6 kipsztasa varamennyi iigycsoport valamennyi iigy6nek

iLf.ii!, a"r"z6s 6r!ak me gfelel6en tcirt6nik ( r. sz6m) .

a , , |,----^l 
^ 

+.:i-l,.4*.,1 ,i*,no lzlnqzthat6 iisvc.sonoftOk:
I

A szab6lys6rt6si illgyeket t6rgyal6 tipk6rokhoz kiLoszthat6 iigycsoportok:

szk. srzab6l;3il;ffi6ras 4"At;;a ellen benyujiott kifog6s (panasz)

Sr.. ',runaf'rZrleri "fratal.{t 
i9 gujfhatp szab6lys6rt6s miathi iigv

Szp6. 
" 
p6dilil;;,;"h"lr";i;ibturas elzlrtsratotten6 etveltoztat6sa iranti iigv

Szve. szabrllvs6rt6si egy6b (vegyes) iigy

Szpi, szad6iys6rt6si perujitqsi iigy

i

i

i

i

i



V.g.z. Polgfr:i

q.) ilgyek

Az iigykioszt6sr
iigyek tandcsra

ja minden ii
v6logat6s

iigyszdm 6s a 6 tan6cs sz6

sorrendje szerint to
tort6nik szignSlds.

nik, azzal,

rportban a.z 6rkez6si sorrend (automatizmus)' Az

aidi";; e*t.rot sorrendj6ben, a sgrol kovetkez6

)arl""f. tt. sz6mu, z. szilmi,3' sz6mri, 4' sz6.mu)

* t- rraif tan6csra minden h6nap els6 k6t het6ben

ierehajtasiiigyeketabir6s6gititkArrakel}kiosztani.
;?;;;'6;totiltit-os)" Valamennvi iigv kioszt6sa a

lamennyi iigycsoportot 6rint6en - a iigy. iigvszap"t"J^:;;;;it;"r'i 
lu"a"s int6zi a befejezettk6nt kezelend6

al

F.

titk6rok kozotl: 16 ardnvban to tiit i+. sz6rnir 6s 8. sz6mri).

A siimegi k6,rh6z
ugyancsak a kr3t

pszichi6triai (

;6ei titk6r vesz
;fi; f."r.it betegek .hetenk6nti meghallgat6s6n

treti v6lt6sban szerdai naPokon'

k6rokhoz kioszthat6 iigycsoportok:

A peren kiviili iigYe
u 6ir6ragi titkdrok

A polg6ri iigYe:ket
P. els6fokf
Pk. polg6ri

A j6r6sbir6s6g ha
Az iigykioszths al

int6z6s6t - a

il;;i6tiniet6ben. Az. iisvek kioszt6sa a bir6s6gi
ichiAtriai berte gek feliilvizs g6lat6val o ss zefiig ge:b,"i 

.

I6tj6k el vala

rgyal6 birdkhoz/
rlg6ri peres iigY
mperes ugy
szervezetekG

peres ugye

b,) Vegrehojtdsii) aek

or6be tartoz6
pja az 6rkez6si

nik (S. sz6m).

titk6rhoz lkioszthat6 iigycsoport:

titker sz5rmozdsd k megfelel6en to

A v6grehajt6si ii ket int6z6 bi
Vh. v6gre i tigyek

A civilisztikai ii khoz tartoz6
6s a kioszt6si t5l fiiggetlenii
tigyekb6l fjrain t iigyeket.

V. +. Elt6 r 6s azilgykioszt6s flltall6nos rendj 6t6I

V.4.r. Biintet6

- Amennyibern a biiintet6 nemper",li*nt -r) tigynek valamelfk bir6n6l van el6zm6nyi iigye'

irgy azt a bir,5t ke

I

V.4. Elt6r 6s azilevkiosztes Altdlanos rendj6t6l
I

V.4.t. Biintet6 ilSVszak 
i

I

- Amennyibern a biiintet6-nemperes i(Bnk-s) 
tigynek valamelfk bir6n6l van el6zm6nyi iigye'

fgy azt u-fi1r5t kell kijelolni' 
I

I

_ Az egyesithet6 r[svekben rrsv*ttutp a tan6csot (bir6t) kell kijelolni.

I

- A hatalyon kivtil helyez6s folytq]megigT6telr:elj6r6sban biintet6 iigyszakban rendszerint

az atande, r,arg',ti, ui.""f'if. 3 F,4f"" t i"tit helylzett hat6rozatot hozta' Kiv6telt k6pez ez

al6l ha a hat6ll'gJ;^ki.,iti h;it"1it 
"t"t"r"ngiatlans6g 

ok6b61 tort6nt' tov6bb6 ha a

irar"Ji"r.tt lbit6tils m6sik tandcs e$arasat irja erl6'

l

_ Biintet6 iigyszalkban a Be. s4B. 
lg 

-6ban szabilryozott iigyekbe', ha a tirgyalils tart6s6t

i

l

I

l



- A munkateher kieSfyenlit6s6net< etvJtr szem el6tt tartva minden 3' h6nap utols6 napj6n a

j6r6sbir6s6g elnoke tan6csonk6tt 6"4,t;; g;i ; ;:Y8 ttato* h6-napban kiosztott iigvek

kezd6irati ,r6ttor6il alapj6n "t-gh{;;;;^tt 
siily.sz6mait. Amennyiben az osszegz6s

eredm6nyek6nt a tan6csokr" ki99+t"tt ..lgt.U bsszegzett srilysz6mai kozott elt6r6s

mutatkoiik, azt az all6bbiak szerint ki$SVenliti:
I

A kiegyenlit6s alapjt! a magasabb osszlegzett srilyszt6m'

A kiegyenlit6s pedigl akk6nt.tortenit,.lhogl az <issiregz::lfnt".l"-:y:ltf,,n::I*:ln'"?Hl
;fff#ilii':,:k'";f'ffi;;.#;;l;'iii;6'Ht az allcso"{ub,b osszeszett :iy:fT:i^::f
bir6i tan6.rru k.rii[;"k;;f"d'tt ko{et6en"kioszt6sra mindaddig, .amig annak osszegzett

srilyszama el nem Jli 
" -atit tanacs 

i,naSasabb 
osszegzett sirlysz6m6t'

A kiegyenlit6s meg[ort6nt6t kovet6ejr az iigyelor;zt6s rendje ism6t az 6ltal6nos szab6lyok

szerintalakul. 
I

I - -- - ' ,1 P --r--- ^* l-?--'ll

ls
i

k6rik, az rijraiktatop iisy az 6ltal6fros szab6lyok szerint az tigyszdm alapj6n kertil

kioszt6sra 
I

- Bir6s6g el6 6ltit6s rlset6n a v3{haJQlag l.trOtet }.ovet6en az abir6 ad hat6rnapot' ez6ltal

arra keriil az i,gy;#r,6;;;, un u l.hftq'ldkozel'ebbi i<l6pontban biztositani tudja az ijgv

tdrgyal6s6t (iig:rs z6 mt6l 6s srilysz 6mt6f flt ggetlenul'l'

I

- A munkateher kiesfyenlit6s6nek elvJp szem el6tt tartva minden ,S:h-911e ,ll^"]::^1"{::"1

i'
k6rik, az rijraiktato[ u* az 6ltal6fros szab6lyok szerint az tigyszdm alapj6n kerti]

szAmitottan € biintet6tigYel< k

A kiegyenlit6s c6lj6p6l kiosztott iigyei sirlyszdmai a kovetk ez6 osszegz6s'61 figyelmen kivtil

maradnak.

matos het.et megJralad6, nem szabads6g ok6b6l tort6n6)

arad"

iinet, illetve a bads6golAsi id6szak idej6n -az "19It. T"sh."JA:9i:I
iigyeleti terv szeriLnt

gveket kiosztan
tigyeletet ell 6

A

- A bir6 tart6s (
t6voll6te esetdrn az

- A torv6nykez6si

ioszt6sb6l ki

keiet6ben 6rltez6 ii
rendje v6itozertlan.

Ui.Of.]tu"6csok kozott kell a bir6s6g -ei-e. 
6l1it6s

r""a"t elj6r6s keret6ben 6rkez6 iigyek kioszt6si

ItOkt6l,h6romh6naponkeresztiilkiosztottiigyek
if.*if. a tan6csok kozott, vagy az iigygk neh6zs6ge

ii;;ik; a negyedik h6nap els6 napj6t6l6rkez6 tlsv*"i
rJr r""gtrtitt:teig a keveiebb iigyef int6z6 tan6csra kell

kiosztani.

- A bir6 tarttrs (h
tigykiosztdsb6l ki

m hetet megh ad6. nem szabads6g okb6l torl.6n6) t6voll6te eset6n az

- A torv6nY tartama latt 6rkezett soron kiviili, 6s kiemelt iigyeket a ny6ri

iigyeleti rendlbe napJan ott bir6, kapja.

- Soron kivtili ii 6rkez6se n az 6rkez6s naPjS'n

rad.

sztinet
6rkez6s

t6voll6v6 bir6 a ron kiviili iigY s6b6l kimarad.
6s azt kovet6n 5 munkanapon



- Egyesit6s egYirttes
szign6lni, akin6l a k

bir6l6sa c6lj6b6llbemutatott i.igyet egyesit6s c6lj6b6l a''a a bir6ra kell

6bban 6rkezett tilgy indult.
I

a valamely tan6ds nern j6rhat el, az iigyet - iigysz6mt6l fiiggetleniil -
a valamely tan6{s nern j6rhat e1, az iigyet - iigysz6mtol tuggetlenul -

rsik polg6ri tan6cis int6zi.
I

I

z6si rend vonatkfzik arra az esetre is, ha a tan6cs kiz6r6s eset6n nem

I

I

kiz6r6s miatt a tln6cs nem jdrhat el, akkor az iigyet a kiz6rt tan6csot

nek hianv6bun u Aotttndben :1. sz6mir tan6cs int6zi'
I

I

I

iisen munkaigpnyes iigy kiosztisa eset6n

terjedelme meghaladjl a So 9l$lt ha a peres felek

resetlev6l t:izn{l tobb kereseti k6rerlmet tartalmaz 4.

- Perujit6s eset6n,
a soron kovetkerz6

- Ugyanez az iigYint
j6rhat el.

- Ha perrijit6s, va
kovet6 sorszArnir, e

V.5. Elj6ris kiilii

Polg6ri
sz6ma
vagy 5.

iigyszakban
meghaladja

ha a keresetlev6

Az ilyen iigyek

so-et, ha egY

neh6zsrSgii ii ben, az iigy nosen mun kaig6nYesnek min6stil.

eset6n a ta a kovetkez6 iigykiosztdsi sorb6l kimarad'

Amennyiben er tanllcsra kiemelt tigy
soron liovetkez6 ta[r6csra kell oszta

bir6k kozott u5'kef emelked6 sorr,el

tan6csok koziitt ndm lehet, figYele

dolgozik az iigYszaklan.

V.6. Az6tosztSs nendje

Az iigyek 6tor;zt6s6!ra csak kiv6teles
eset6n keriilhet so{. Ilyen esetben a:

iigyk6nt 6rkez'ett vcilna, s ehhez k6pe

Amennyiben bir6 indiw6nYozza i

indokoiva, ir6.sban kell benffitania i

Az iltosztds es;etei lbhetnek kiilonose
a.) kiz6r6s
b.) tart6s (3o napnl6l hosszabb) aka<

c.) kiv6teles r:setbpn, ha az iigy tisr

befejez6s6hezr sziikls6ges int6z6se ml

Y.Z.Avezet6k 6[tal int6zett iig;

A j6r6sbir6s6g eilnoke az 1' sz

qyf""trtatt,ui;dt el. A kiosztAs re

kioszt6sa tcirt6nt, akkor a kovetkez6 kiemelt iigyet a

i. e kiemelt iigyeket az azonos iigyszakba beosztott
kiosztani,-hogy azok sz6m6ban jelent6s elt6r6s a

be v6ve, hogy u-bit6 teljes, vagy r6szbeoszt6sban

r, jr:gszab6lyban meghat6rozott felt6telek fenn6ll6sa

atoritat ,o*tt az iigyet ugy ke1l tekinteni, mintha fj
az iigykior;ztds dltalanos rendj e 6rv6nyestil'

z iigy 6tos;zt6s6t' (pl. kiz6r6s eset6n) bejelent6s6t
j6r6sbir6sdg elnok6hez.

ilvoztat6s
ess6ges lef,cl1tat6s 6hoz 6s 6sszerii id6n beltil tort6n6

k6nt nem oldhat6 meg.

kiosztis6nak m6dszere

ri mell6kletben foglaltak
die ezen beliil aut.omatikus"

szerinti m6rt6kben 6s



V.8. AhelYettesi

Biintet6 6s civitriszti
6tosztds6ra kerli] so

Y,g, Az iigYel

Az iigyeloszt6si
iigykioszt6skor fi
bir6 milyen ii

r. sz6mri mell6klet
z. szilmimell(rklet
3. sz6mri mell6kl
tartalmazza.

rendje

i i.igyszakban
a sorsz6mban

rend mel

mell61detei -
lembe vehet6 I
int6z.

beosztott bir6k
kirendelt bir6k
a beosztott ti

tei

r6nt a bir6 helYettesit6s6re incs lehet6s6g, az ijgY

kez6 tandrcsra.

k id6beli hat6lYa megha val 6s a bir6nak az

rhelts6gi rnutat6j6val - ta lmazzdk, hogy melYik

tal int6zett ilgYeket,
tal int6zett iigYeket,
rok 6s bir6s6gi iig)'tn 6ltal int6zett iigYeket

$*,A
a j6r6sbi

t/r,/#5cht--
69 elniike

:all\

ffi'"Er

.*fl



1. mell6klet: -t\br

A mell6klet id6beli

ott bir6k 6l

ya zot7. jan

int6zett iigYek

on. - december 3r.

Intr6zett iigYcsoPort
Tan6cssz6m N6v

B. els6fokir biintet6iigY
Fk. fi atalkorir biintet6iigYe
Bpk. btintet6 nemPeres iigY
eeii. egy6b (vegYes) tigY

z.B. r. Szab6 Zokhn

B. els6fokir biintet6iigY
Fk. fi atalkorir biintet6iigYe
Bpk. biintet6 nemPeres tigY

Beii. egy6b (vegYes) iigY

3.8. r. Vidosa No6mi
o,5

Int6zett iigYcsoPort
Tan6csszd n N6v

r. Hod6sziil'olthn
t1B, augusztus 3t-ig
jed6 kirendelLssel)

or5

P. els6fokir Polg6ri Peres rigY

Fk. potg6ri nemPeres iigy
G gutaaU.oaO szervezetek
egym6s kozotti Peres iigYe

P. els6fokri Polg6ri Peres iiSY 
I

Pk. polg6ri nemPeres iigy
G gazd6lkod6 szervezeteit

egym6s kozotti Peres iigYe

F. els6fokri Polg6ri Peres iigY

Pk. polgdri nemPeres iigy
G Su"datkoaO szervezetek
egym6s kozotti Pereq nqlg_

r.P.
(z'
te

,1.P. dr. Rompos Alida

B.P. dr. Bors Agnes

dr. Hern6di L6szl6
P. els6fokir Polg6ri peres iigY
Pk. polg6ri nemPeres iigy
G gazd6lkod6 szervezetek
eg)rm6s kozotti peres iiglt_

4.P.
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ir6k 6ltal int6zett iigYek

mber o1-t6l zor8. augusztus 31-ig

et: Abeosztott k 6s bir6s6gi iigyint6z6k6ltal int6zett
3. sz6mfi mell6
iigyek

Int6zett iigYcsoPort

P" els6fok(r polg6ri Peres iigY
Pk. polg6ri nemPeres iigy
G Sazd6lkod6 szervezetek
egym6s kozotti Peres tigYe

. Hod6szi Z,olt6n

or5

Pk. polg6ri nemPeres tigydr. Bors Attila
t7, szeptennber 4.

kiren'del6ssel)

Szk. szab6lYs6rt6si hat6s69
hat6rozata ellen benY(rjtott
kifog6s (panasz)
Sze.- szab6lys6rt6si elz6r6ssal
is srijthat6 szab6lYs6rt6s
miatti iigy
Szp6. a P6nzbirs6g, a

helyszini birs6g e\zhrilsta
tori6n6 6tv6ltoztat6sa ir6nti
iigv
Szve. szab6lYs6rt6si egY6b

(vegyes) iigy
Szp1. szabdlys6rt6si perrijit6si
iigv
Pk. polg6ri nemPeres iigy
Vh. v6grehajtdsi tigYek
bir6s6gi kozvetit6s

dr. Frang Eva

ioeszab6ly 6ltal a biros6gi
iif int6z6 hat6skor6be utalt
iigyek int6z6se

r. N6meth Ilenrietta


