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A bir6siigok szervezet6r6l 6s igazgatilsar6l sz6l6 2011.6vi GLXI. rorv6ny
10. s (1) 6s (31
bekezd6se, a 1'1. $ [2J bekezd6se, a bfr6siigok igazgatAsdr6l
rend elkezd 6/ZolS. [X130.) gBH
utasftds 1'1'4-1,1'9. S-a: a Budapest KornyZki- Torv6nysz6k Szervezeti
6s Mfikod6si
^
Szabliyzatiinak 84. g-a alapj dn az Er di f drdsbf r6sdg rigyel oszidsi rendj
6t

zor9.6v janu6r h6 L7. napj6n tiirt6n6 hatiilyba r6p6sser
2Ol9.6v december h6 31. napj6ig
az aliibbiak szerint hatdrozom meg:

Az ERDI IAnAsnin6sAc Ucyiloszrfsr nEruo;e
- 2019.6vre -

A Bszi' 9 S (11 bekezd6se 6s azlgazgatttsi Szabillyzat 114. (1J
bekezd6se alapjdn az Erdi
S
Jdriisbir6sdg tigyelosztdsi rendj6t az Erdi ]6rdsbir6s6g elnoke hatarozza meg a Budapest
Korny6ki rorv6nysz6k Polgdri, Munkarigyi 6s Kozig
Koll6giumdnak, illetve a Btintetb
Koll6giumdnak, valamint a Budapest Korny6ki io.r?nyrr6k
^rgiteri
Bf;6i ranacsdnak v6lem6nye

arapjan.

Az Erdi ]drdsbir6sdg tigyelosztdsi rendj6nek megh atilrozAsasordn
az ErdiJ6rdsbir6sdg elnoke
a Bszi' 10' S [1) 6s (3J bekezd6s6t 6s az Igazgatdsi SzabAlyzat
115. S t1] bekezd6s6ben irt elvek
alapjdn idr el. Ennek sordn figyelembe kell venni,hogy a Bszi.
B. S t1l bekezd6se alapjdn senki
sem vonhat6 el torv6nyes bfrdjdt6l. A Bszi. B
S tzJ bekezd6se 6rtelm6ben a
rendelt bfr6i az eljdrdsi szabdlyok szerint a hatdskorrel 6s illet6kess6ggeltorvln y altal
rendelkez6
b[r6s6gon mfikod6, el6re megdllapftott tigyelosztdsi rend alapjdn
kijelolt bir6.

Az lgazgatasi Szabdlyzat 1'1.4. $ [1J bekezd6se 6rte]m6ben az iigyelosztdsi
rend tarta lmazza,
hogy a bfrdk, bir6sdgi titkerok, bir6sdgi ugyint6z5k mely rigyekf,en jdrnak
el [tigybeosztds),
valamint azt is, hogy az tigyek kioszt6i6ri milyen szabdlyok szem
el6tt tartiisdval kerul
sor

filgykiosztdsJ.

Az Erdi ]drdsbfr6sdgon civilisztikai, btintet6 6s szabflys6rt6si tigyszak
miikodik.
iigyek tdrgyuk, valamint az alkalmazand6 anyagi 6s el;6iasi szabalyok A. bir6s6gi
azonoss6ga,
kti I o n b o z 6 s 6 ge va gy s p e ci al i ti s a s z e ri n t ti gycs op o rio tL
a s o ro h a t6 k.
I

A civilisztikai tigyszakban az

igymin5s6g,

a btrntet6

tigyszakban az [gyt6rgy az egyes

ugyeknek az {igycsoportokon beltili, els6sorban az anyagi 6i
eljdrdsjogi torv6nyeken (torv6nyi
t6ny6lldsokon) alapul6 megjelol6se.

tigyszak tigycsoportjai:
-)-"'
I1. byry:r0
els6 fokfi brintetOtigy

fg.l

2. fiatalkorf buntet6tigyi
3. btintet6 nemperes rgy

fi.nl
fbp[.)r

4. nyomozAsi bfr6i tigy
fgny)
5. bfr6sdgi mentesit6i iianii
riev
oJ rn..l
\"'r
6. egy6b (vegyes) tigy (Beu.J

A szabdlys6rt6si ri gyszak ri gycsopo
rtjai :
1. szabdlys6rt6si hat6siig
hatlrozataellen benyfijtott kifog6s
2. szabllys6rt6si elzdriissal
[Szk.)
is s0jthat6 szabatyseriJ,
tigy [Sze.)
3. szabdlys6rt6si uw!,e1
emett tigy6sz 6vds (izoJ
4. szabAlys6rt6si
'
tigy [Szve.)
"w6.?.[vegyes)
5. szabdlys6rt6si perfj
itiisi tigy (Szpi.J

\

,irr,i

A civilisztikai rigyszak polgdri
6s gazdasdgi rigyszakb6l
ell.
A polgiiri tigyszak rigycsoportjai
:
els,5fokri polgdri peres tigy
tp.)
^1, polg.Ari
2.
nemperes tigy [p"[.)' '
3. esydb (vegyes) rigy[Fv.)

*1, r?r9!1^ri
els6fokri

tigyszak rigycsop orrja
gazdasAgi

i

:

p...,tigy tC.l
'

2, gazdaslgi nemperes rigy (C"pt)

A v6grehajt6si rigyszak tigycsoportjai:
1, v6grehajtdsi tigyek (Vh.)

A btintet6 6s szab.aly.s6rt6si tigyszakba
n az igyek kiosztds ara
jogosult' Az Erdi
laiasbirosag";rrokoy95 ar.razryor#a.,
.az .Erdi lSrasbfr6sdg elnoke
eset6n brrntei6 6s szabdrys6rt6si
rigyszakban az tigyek kiosztdsir",
Eiai Jdrdsb ir6sdg er nokheryettes
e.

A

civilisztikai

6s v6grehajtdsi tisv;359a a, iigyek
kioszrdsdr
elnokhelyettese jogo3'1r.
rtaiia.arbir6sdg ernBiiury.ttes6neka az Erdi ]drdsbir6s6g
akaddryoztatdsa eset6n
civilisztikai 6s vdgrehajtdsi ,igyrruilUun
u,
tifrrJ'iiorrta.a
ra
az Erdi |6rdsbir6s6g elnoke
jogosult.

a'

I

1') A be6rkezett tigyeket az azonos tigyeket tdrgyal6 tandcsok kozott
6rkez6si sorrendben

darabonk6nt, tandcss zamt6l ftigg6en emel ked6

.re.ro...nd

ben.

2') A penijftdsos tigyek 6rkez6si sorrendben a tandcsok kozott emelked6
szdmsorrendben
fkiv6ve az alapigyben eljdrt tan6cs).

3') Bdrmely okb6l (bele6rtve a hatdlyon kfvul helyez6s) rijralajstromozott iigyet
a kordbban

tdrgyal6 tandcs t6rgyalja.

4') Indokolt iitszigndlSs eset6n az rigyet az azonos rigycsoportot t6rgyal6 bfrdk
valamelyike
tlrgyalja, figyelembe v6ve a folyamatban l6v5 k6t 6ven t,if i rigyet r.nnlyir6g6t
ir.
5') LehetSs6gekhez k6pest a bir6 krnevez6s6t kovet6 egy 6ven beltil
ktilonosen bonyolult rigyet
nem kaphat.

6') A munkateher elosztiist az tigykiosztlsrajogosult bir6sdgi vezetb havonta
ellen6rzi,6s
ennek megfelel6en a nagyobb munkateherrei dolgoz6 bir6i indokolt ideig
a szignfl6sb6l

kihagyja.
7

') A hozz|tartoz6k kozotti er6szak miatt alkalmazhat6 tdvoltartdssal kapcsolatos eljiirdsok

eset6n a havonta meghatdrozott tigyeleti rend szerint jdrnak
el a tandcsok.

B') A bir6s6gi titkdrok el6re meghatdrozott beosztds szerint segftik
a polg6ri rigyszakos birdk
munkdjdt.

1') A

polgAri/gazdasdgi perenkivuli rigyek kiosztdsa egyenk6nt, folyamatosan
6rkez6si
sorrendben tort6nik a bfr6sdgi titkerok kozott.

2') A vegrehajt{si iigyek kiosztdsa egyenk6nt, folyamatosan 6rkez6si sorrendben
tort6nik a
bir6s6gi titkarok, illetve a v6grehajt6si tigyint 6zbkkozott.

3') A v6grehajtdsi tigyint6z6 feladata a v6grehajtdsok elrendel6s6vel 6s megszrintet6s6vel

kapcsolatos tigyek int6z6se.

1') A be6rkezett magdnv6das tigyek (Bpk. sz6mon) a brintet6 rigyszakba
beosztott bir6sdgi
titkdr 6ltal vezetett tandcsra kiosztva.
2') A magdnvddas iigyek [B. sz6monJ - a szem6lyes meghallgatds
eredm6nytelens6ge eset6n
6rkez6si sorrendben, a tandcsok kozott emelked6 sz6msorrendben.

-

4

3') A be6rkezettkozvddas rigyek - kiv6ve a kiemelt jelent6s6gii tigyek, a fiatalkorri v6dlottak
ugyei 6s azon tigyek, ahol a vddlott letart6ztatdsban van - 6rkezEii sorrendben, a tan6csok
k6zott emelked6 sz6msorrendben.

4.) A kiemelt jelent6s6gii tigyek 6rkez6si sorrendben,
szdmsorrendben,

a

tandcsok kozott emelked6

5.) A be6rkezett kozvddas fiatalkorf vddlottak tigyei 6rkez6si sorrendben, a tandcsok kozott
emelked6 szdmsorrendben.
6,) Azon tigyek, amelyben a vAdlott/vddlottak letart6ztat6sban vannak, 6rkez6si sorrendben
a
tan6csok kozott emelked6 szdmsorrendben,

7') A be6rkezett p6tmag6nvddas tigyek 6rkez6si sorrendben, a tandcsok kozott emelked6

szdmsorrendben.

B.) Perfjft6si tigyek 6rkez6si sorrendben, a tandcsok kozdtt emelked6 sz6msorrendben,
kivdve
az alaptigyben eljdrt tandcsot.

9") A btintet6v6gz6ssel elbirdlhat6 tigyek 6rkez6si sorrendben, a tanacsok kozott emelkedd
szdmsorrendben.

10') A btintet6v6gz6ssel elbfrdlt rigyben tdrgyal6s tartdsakor: a brintet1vegzes meghozatala
sordn eljd16 kordbbi tandcs,

11.) Hat6lyon kivul helyezett ugyek 6rkez6si sorrendben, a tandcsok kozott emelked6
sz6msorrendben, kiv6ve az alaptigyben eljdrt tandcsot. Hatdlyon kivtil helyezett rigyekben csak
abban az esetben jdr el az rijraindult tigyben mdsik tan6cs, ha azta m6soifokfi bii'6seg el6irja,
illetve az els6fok[ hat6rozatot megalapozatlansdg miatt helyezt6k hatdlyon kivtil, Ezen esetek
hidny6ban a hatSlyon kfvtil helyezett rigyben az alapligyben eljdrt tandcsldr el.
12.) Bdrmely egy6b okb6l djra lajstromozott tigy, elkrilonit6s, egyesit6s eset6n: kordbban eljdrt
tandcs.

13.) Indokolt 6tszigndlds eset6n: a tandcsok kozott ardnyosan elosztva figyelembe v6ve
folyamatban lev6 soron kfvuli tigyek mennyis6g6t is.

a

14.J K6nyszerint6zked6sekkel kapcsolatos nyomozdsi bir6i feladatok: havonta osszeallitott
ugyeleti rend szerint meghatdrozott ugyeletes tandcs. Az rigyeleti rend heti beosztdssal k6sztil
olyan m6don, hogy az ugyeletes tandcs egy h6ten keresztril ldtja el az tigyeleti tev6kenys6get.

15.) A k6nyszerint6zked6sek meghosszabbit6s;ival kapcsolatos nyomozdsi bir6i feladatok
eset6n a kor6bban elj6rt tan6cs, kiv6ve azokat az eseteket, ahol til6s tartdsa szuks6ges. Ul6s

tartdsa eset6n az rigyeleti rend szerint meghat6rozott ugyeletes taniics.

16.) Bir6sdg el6 dllftdsos eljdrds eset6n a havonta osszedllftott Igyeleti rend szerint
m

eghatArozott

ri

gyel

eti h6ten ti gyel etes tan6cs.

1,7.) A bir6sdg elnoke dltal vezetett tan6cs a szigniildsi rendb6l kimarad abban az esetben,
ha a
tandcsn6l folyamatban lev6 tigyek sz6ma el6ri a mfikod6 tandcsokat figyelembe v6ve az eW
tan6csndl folyamatban Iev6 rigyek dtlag6nak a fel6t.

5

1B') Az tigyelosztiisi rendt6l a Be-ben szabiiyozott
esetekben, tovdbb

bfr6sdg miikod6s6t 6rintd fontos okb6l el lehet
t6rni.

a

igazgatitsi

titon a

1') valamennyi szabdlys6rt6si rigyben a szabdlys6rt6si
rigyszakba beosztott kijelolt bir6s;igi
titkar jdr el.

z') Azokban a szabdlys6rt6si tigyekben, amelyben a kijelolt
bir6s6gi
jdrhat el, mdsik kijelott bfr6sdgi iitkar j6r
el.

-

kizaras miatt

- nem

3') Amennyiben a folyamatban lev6 szabdlys6rt6si
rigyek sz[maindokolja, a bir6sdgon elj5r6
mis kijelolt bir6s6gi titkdr is elj6rhat.
5') Az tigyeloszt:isi rendt6l a Szabs.tv-ben szabdlyozott
esetekben, tovdbbd igazgatiisi riton
bir6sdg miikod6s6t 6rint6 fontos okb6l el lehet
t6rni.

a

A kezd6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezelend6 iratot
a lajstromba tort6nd bejegyz6s napj6n, de
legk6s6bb az 6rkez6st kovet5 munkanap on azirodavezet6
bemutatja az ilgyeloszt6sra jogosult
vezet6nek.
Az tigyek elosztdsf ra jogosult bir6s6gi vezet6 az
el)aro bfr6t legk6s6bb az irat bemutatdsdt
kovet6en munkanapol - u tdrgy6vLen 6rv6nyes,'
a bfr6s6gon kifriggesztett tigyelosztdsi
rendnek megfelel6en - kijeloli.

A kijelol6st, annak m6dosit6sdt 6s id6pontj6t, illetve
m6dosit6s eset6n annak okdt
iratborit6kan az tigyelosztdsra
iogosutt tirosagl vezet'b ut^irereuul egyritt felttinteti.

- az 1ugy

A kijelol6s utan az iratot nyomban vissza kell juttatni
az adott kezel6iroddnak.

A bir6sdgi elnoke,- illetve az tigyelosztasra jogosult mds
bir6s agi vezet6 az ,gy int6z6s6vel
miisik tanacsot [bfr6t) jelol ki i kiraras, aiio szotgatati
viszonydnak megsz[in6se, a tart6s
tdvoll6te, az ugy ielleg6re is figyelem mel,
^ az
munkateher biztosf tasa vagy az
rigyhdtral6k feldolgoz6sa eset6n.
"gy."nl.t.,
A bir6 6s a bfr6sdgi titkdr tart6s, el6re liithat6an
legalabb haromhavi
sztil6i feltigyeleti joggal kapcsolatos, v6grehajtdsi
Zs szabdlys6rt6si

- a gyermekek tartds,val,
rigyekkel
foglalk ozo birAk
vagy bir6segi titkerok eset6ben harminl napot
meghalad6
t6voll6il
eset6n
a rd kiosztott
tigyekben a szriks6ges int6zked6sek megt6tel616l "bi.6rdg
,
elnok6nek
faz tigyek kioszt6sdra
jogosult m6s igazgatdsi int6zked6sre jog&ultnak)
azonnal int6zkednie kell.
Amennyiben a tdvol levS bir6, illetve bfr6sdgi
titkdr valamennyi rigy6nek azonnali iitosztdsdra
nincs lehet5s6g a bir6sdg elnok6.nek (u, rigyek kiosztiisdra
jogosult mds igazgat6si
int6zked6sre jogosultnak) a kovetkez6k szeiint
t"ii et;a.riu,
a) a t;ivol lev6 bir6, bfr6sdgi titkdr valamennyi
tigy6t az rigyek 6rkez6se szerinti sorrendbe kell
6llitani, majd kozrihik ki keil vdlasztani a soron t<ivrit
intozendd rigyeket,
b) meg kell allapftani, hogy a bir6sdg ugyanazon rigyszakdban
a bir6k, bir6sdgi titkdrok
j el I e mz6en m elyik
6v, hdnya d ik h6 napj Sbari6rkezett u giLr<
el i nt6z6s6n6l tartanak,

6

c) a tdvol lev6 bir6, bfr6sdgi titkdr ugyanezen h6napban
vagy kordbban 6rkezett rigy6t,
valamint a soron kivtil. int6zend6 ugyeita legrovidebu
laon belIl - artriioun ar6nyosan - 6t
kell osztani

a bfr6sdg. r6nlegesen taigyato birZira,bir6sdgi
tirkdraira,
d) ezt kovet6en minden h6n1p utolsJ mun5inrpjaig
,1auor lev6 b[r6, bir6s6gi titkdr ugyeib6l
"ui.oragi
5t kell osztani a
tdrgyal6
bird[ia,
titkdrokra az 6rkez6s szerinti
.,t6nylegesen
azof.er nem fogynrk ,ugy egyrinesen egy bir6ra,
bir6sdgi

lit*ii:ol,":f:ir,iffi,i:

,rr,

A fentiek szerint kell eljdrni a bir6i dllashely
bdrmely okb6l tort6n6 megtiresed6se eset6n
is.

Az tigyelosztdsi rend mell6klete tartalma.zza az Erdi
Jdrdsbfr6sdgra beosztott bir6k, bir6s6gi
titkerok 6s bir6s6gi igyint6z6k felsorolSsdt 6s az
altatuiint6zett tigyeket rigycsoportjdt.

A mell6kler id6beli hatdlya: ZO1,g.6v janudr
h6 1,T.napjdt6l
I

Dr. K6vdssy B6ni p6ter

nt6zett ti gycs op o r! ti gym i n 6 s 69, ti gytii rgy

polgdri peres tigyek
gazdasdgi peres iigyek
polgdri nemperes tigyek
gazdas6gi nemperes tigyek

A mell6klet id6beli hatdlya: zo1.g.6v janudr
h6 01. napjdt6l

Int6zett tigycsoport

A mell6klet id6beli hatdlya: ZOLT.6v janudr
h6 1,7.napjdt6l
Tandcs-

N6v

szAm

Kirendel6s a
Jdrdsbfr6sdghoz
Honnan

Int6zett tigycsoport

Id6tartam

1.8.

Dr. Liziczay Sdndor

Budaorsi

2019,01.01

Jiirds-

,6s

btintet6 peres tigyek

brintet5 nemperes rigyek
szabiilys6rt6si tigyek

A mell6klet id6beli hatdlya: ZO1,g.6v janudr
h6 LT.napjdt6l
TandcsszAm
(ha van)

N6v

Kirendel6s a
Jiirdsbfr6s;ighoz
Honnan

B.B.

Barcsiikn6 dr. Bolyk6 IldikO
]sxr

Int6zett tigycsoport

Id5tartam
2019.01,,01

.6s
2079.06,30

brintet6 peres ugyek
brintetS nemperes iigyek
szabdlys6rt6si tigyek
polgdri peres tigyek
gazdaslgi peres rigyek
polgdri nemperes rigyek
gazdaslgi nemperes ugyek

Budaors, Z0Ig.6v janudr h6 1,7. napjdn
,,
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. dr.LiziczaySdndor
gz Erdi Jdrdsbfr6sdg feldllftdsdval
,'kapcsolatos igazgat6si feladatok
ellStds6val megbizott bir6
1;,,

