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A bfr6sdgok szervezet6r6l 6s igazgatS,siu6l sz6l6 207t.6vi CLXI. torv6ny 10, S (1) 6s [3)
bekezd6se,al1,. $ [2) bekezd6se, a bfr6sdgokigazgatlsdr6l rendelkezl 6/2075. [XI.30.) OBH
utasftds 71,4-119. S-a, a Budapest Korny6ki Torv6nysz6k Szervezeti 6s Mfikod6si
Szabiiyzatdnak B 4. $ -a al ap j 5n az Er di Jdr6sb ir6 s dg I gyel o s ztds i rend j 6t

ZOL9.6v mdrcius h6 11. napjdn tiirt6n6 hatdlyba l6p6ssel
2OL9.6v december h6 31. napiriig

az aldbbiak szerint hatdrozom meg:

Az ERDr ;AnAsninHffi 
Y*:u]orrrrsr 

nrruo;n

A Bszi. 9. S (1) bekezd6se 6s az Igazgatdsi Szabiiyzat 114. S (1) bekezd6se alapjdn az Erdi
Jdrdsbir6s6g tigyeloszt6si rendj6t az Erdi Jiir6sbir6sdg elnoke hatdrozza meg a Budapest
Korny6ki Torv6nysz6k Polgdri, Munkatigyi 6s Kozigazgat6si Koll6giumdnak, illetve a Biintet6
Koll6gium6nak, valamint a Budapest Korny6ki Torv6nysz6k Bir6i Taniicsdnak v6lem6nye
alapjdn.

Az Erdi J6r6sbir6s6g tigyelosztdsi rendj6nek meghatilrozdsa sordn azErdildr6sbir6sdg elnoke
a Bszi,10, S [1) 6s [3) bekezd6s6t 6s az Igazgatdsi Szabtiyzat 115. S (1) bekezd6s6ben irt e]vek
alapj6n j6r el. Ennek sordn figyelembe kell venni, hogy a Bszi. B. $ (1) bekezd6se alapjdn senki
sem vonhat6 el torv6nyes birdjdt6l. A Bszi. B. S (2) bekezd6se 6rtelm6ben a torv6ny dltal
rendelt b[r6i az elj6r6si szabdlyok szerint a hatdskorrel 6s illet6kess6ggel rendelkez6
bfr6sdgon miikod6, el6re meg6llapftott tigyelosztiisi rend alapjdn kijelolt bfr6.

Az lgazgatdsi Szab6lyzat Lt4. $ (1J bekezd6se 6rtelm6ben az rigyelosztdsi rend tartalmazza,
hogy a birdk, bir6sdgi titkerok bir6s6gi rigyint6z6k mely rigyekben jdrnak el (rigybeoszrds),
valamint azt is, hogy az tigyek kiosztds6ra milyen szabdlyok szem el6tt tart6s6val kertil sor
(tigykiosztdsJ.

Az Erdi J6r6sbfr6sdgon civilisztikai, btintet6 6s szab6lys6rt6si tigyszak miikodik. A. bir6sfgi
tigyek tiirgyuk, valamint az alkalmazand6 anyagi 6s eljdrdsi szabdlyok azonossdga,
ktilonboz6s 6ge vagy special itdsa szeri nt ti gycs o p ortokba sorolhat6k.

A civilisztikai rigyszakban az tigymin6s6g, a btintet6 tigyszakban az tigytlrgy az egyes
tigyeknek az tigycsoportokon beltili, els6sorban az anyagi 6s eljdrdsjogi torv6nyeken [torv6nyi
t6nyill6sokon) alapul6 megjelol6se.
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A btintet6 ugyszak ugycsoportjai:
1. els6 fokir btintet6tigy [B.)
2. fiatalkorri brintet6rigye IFk.)
3. btintet5 nemperes tigy [Bpk.)
4. nyomozdsi bir6i tigy (Bny.)
5. bfr6sdgi mentesit6s irdnti tisy (R.)
6, egy6b (vegyes) ugy [Beii.)

A szab6lys6rt6si ugyszak rigycsoportj ai :

1. szabdlys6rt6si hat6s69 hatlrozata ellen benyfjtott
Z. szabAlys6rt6si elzdriissal is stijthat6 szab6lys6rt6s
3. szabdlys6rt6si iigyben emelt rigy6sz 6vds [Szo.)
4. szab6lys6rt6si egy6b (vegyes) tigy [Szve.)
5. szabdlys6rt6si perrijit6si tigy [Szpi.)

kifog6s [Szk.)
miatti rigy [Sze.)

A civilisztikai tigyszak polgdri 6s gazdas|gi tigyszakb6l ell.

A polgdri tigyszak rigycsoportjai :

1. els6fokir polgdri peres rigy (P.)

Z. polgiri nemperes rigy [Pk.)
3. egy6b [vegyes) ugy [Pv.)

A gazdasAgi u gyszak ti gycs op ortj ai :

1. els6fokri gazdasAgi peres rigy [G.)
Z. gazdasitgi nemperes tigy (Gpk.)

A v6grehaj tdsi tigyszak tigycsoportjai :

1, v6grehajtdsi ugyek [Vh.)

A btintet6 6s szabdlys6rt6si tigyszakban az rigyek kiosztds Ara az Erdi Jdr6sbfr6s6g elnoke
jogosult. Az Erdi Jdrdsbir6sdg elnok6nek akad6lyoztatlsa eset6n btintet6 6s szabdlys6rt6si
ugyszakban az tigyek kiosztdsdra a Erdi Jdrdsbir6s69 elnokhelyettese.

A civilisztikai 6s v6grehajtdsi tigyszakban az ugyek kiosztdsdra az Erdi f6risbir5sdg
elnokhelyettese jogosult. Az Erdi J6r6sbir6sdg elnokhelyettes6nek akadiiyoztatdsa eset6n
civilisztikai 6s v6grehajtdsi tigyszakban az tigyek kiosztds 6ra az Erdi Jdrdsbfr6sdg elnoke
jogosult.



1.) A be6rkezett tigyeket az azonos tigyeket t6rgyal6 tandcsok kozott 6rkez6si sorrendben
darabonk6nt, tandcss zlmtol frigg6en emelked6 sz6msorrendben.

2.) A perfjitdsos trgyek 6rkez6si sorrendben a tandcsok kdzott emelked6 szdmsorrendben
(kiv6ve az alaprigyben elj6rt tandcs),

3.) Bdrmely okb6l [bele6rwe a hatdlyon kfvtil helyez6s) fjralajstromozott tigyet a kordbban
tdrgyal6 tan6cs tdrgyalja,

4') Indokolt dtszign6lds eset6n az rigyet az azonos tigycsoportot tdrgyal6 bfr6k valamelyike
tdrgyalja, figyelembe v6ve a folyamatban l6v6 k6t 6ven trili ugyek mennyis6g6t is.

5.) Lehet6s6gekhez k6pest a bir6 kinevez6s6t kovet6 egy 6ven belil ktilonOsen bonyolult rigyet
nem kaphat.

6.) A munkateher elosztdst az ugykiosztS,sra jogosult bir6sdgi vezetl havonta ellen6rzi, 6s
ennek megfelel6en a nagyobb munkateherrel dolgoz6 bir6t indokolt ideig a szigndldsb6l
kihagyja.

7.) A hozz6tartoz6k kozotti er6szak miatt alkalmazhat6 tdvoltartdssal kapcsolatos eljdr6sok
eset6n a havonta meghatiirozott tigyeleti rend szerint jdrnak el a tandcsok.

B.) A bir6sdgi titk6rok el6re meghat6rozott beosztiis szerint segitik a polgdri iigyszakos birdk
munk6jdt.

1.) A polgdri/gazdasdgi perenkivrili ugyek kioszt6sa egyenk6nt, folyamatosan 6rkez6si
sorrendben tort6nik a bir6s6gi titkerok kozott.

2.) A vlgrehajtdsi ugyek kioszt6sa egyenk6nt, folyamatosan 6rkez6si sorrendben tort6nik a
bir6 sdgi ti tkaro k, il I etve a v6grehajtds i ti gyi nt 6z6k kozott.

3.) A v6grehajtdsi tigyint6z6 feladata a v6grehajtdsok elrendel6s6vel 6s megsztintet6s6vel
kapcsolatos rigyek int6z6se.

1.) A be6rkezett magdnvddas tigyek [Bpk. sz6monJ a btintet6 ilgyszakba beosztott bfr6sdgi
titk6r iiltal vezetett taniicsra kioszWa.

2.) Amaglnvddas tigyek (8. szdmon) - a szem6lyes meghallgatSs eredm6nytelens6ge eset6n -
6rkez6si sorrendben, a tanAcsok kozott emelked6 szdmsorrendben.
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3.J A be6rkezett kozv6das tigyek - kiv6ve a kiemelt jelent6s6gf rigyek, a fiatalkorfi vddlottak
tigyei 6s azon iigyek, ahol a vddlott letart6ztatdsban van - 6rkez6si sorrendben, a tan6csok
kozott emelked6 sz6msorrendben.

4.) A kiemelt jelent6s6g(i tigyek 6rkez6si sorrendben, a tanScsok kozott emelked6
szdmsorrendben.

5.) A be6rkezett kozvddas fiatalkoni vddlottak tigyei 6rkez6si sorrendben, a tandcsok kozott
emelked6 szdmsorrendben.

6.) Azon ugyek, amelyben a vddlott/vddlottak letart6ztatdsban vannak, 6rkez6si sorrendben a
tandcsok kozott emelked6 szdmsorrendben.

7.) A be6rkezett p6tmagdnvddas tigyek 6rkez6si sorrendben, a tandcsok kozott emelked6
szAmsorrendben.

B.) Perfjft6si tigyek 6rkez6si sorrendben, a tandcsok kozott emelked6 szdmsorrendben, kiv6ve
az alaptigyben eljdrt tan6csot.

9.) A btintet6v6gz6ssel elbir6lhat6 rigyek 6rkez6si sorrendben, a tandcsok kozott emelked6
szdmsorrendben.

10.) A btintet6v6gz6ssel elbirdlt tigyben tdrgyalds tartdsakor: a btintetlvegzes meghozatala
sordn eljdr6 kordbbi tandcs.

11.J Hatiilyon kivtil helyezett tigyek 6rkez6si sorrendben, a tandcsok kozott emelked6
szdmsorrendben, kiv6ve az alapigyben eljdrt tandcsot. Hatdlyon kfvtil helyezett ugyekben csak
abban az esetben jdr el az rijraindult rigyben misik tandcs, ha azt a mdsodfokri bir6sdg el6ir)a,
illetve az els6foki hatArozatot megalapozatlans6g miatt helyezt6k hatdlyon kivtil. Ezen esetek
hi6ny6ban a hatdlyon kiviil helyezett ugyben az alaprigyben eljdrt tandcs j6r el.

12.J Bdrmely egy6b okb6l fjra lajstromozott tigy, elkiilon[t6s, egyesit6s eset6n: kordbban eljdrt
tandcs.

13.) Indokolt Stszigndlds eset6n: a tan6csok kozott ardnyosan elosztva figyelembe v6ve a
folyamatban lev6 soron kiviili iigyek mennyis6g6t is.

14.J K6nyszerint6zked6sekkel kapcsolatos nyomozdsi bir6i feladatok: havonta osszedllftott
tigyeleti rend szerint meghatdrozott ugyeletes tandcs. Az rigyeleti rend heti beosztdssal k6szril
olyan m6don, hogy az iigyeletes tandcs egy h6ten keresztul Idtja el az rigyeleti tev6kenys6get.

15.J A k6nyszerint6zked6sek meghosszabbitdsfval kapcsolatos nyomozdsi bir6i feladatok
eset6n a korAbban eljdrt tandcs, kiv6ve azokat az eseteket, ahol ril6s tartdsa szriks6ges. Ul6s
tartfsa eset6n az tigyeleti rend szerint meghat6rozott tigyeletes tandcs.

16.) Bfr6sdg el6 dllit6sos eljdrds eset6n a havonta osszedllitott rigyeleti rend szerint
meghatdrozott tigyeleti h6ten ilgyeletes tandcs.

1,7.) A bir6sdg elnoke 6ltal vezetett tandcs a szigndldsi rendb6l kimarad abban az esetben, ha a
tandcsndl folyamatban lev6 tigyek szAma el6ri a mfkod6 tandcsokat figyelembe v6ve az egy
tanAcsn6l folyamatban lev6 rigyek Atlagdnak a fel6t.
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18.) Az tigyelosztdsi rendt6l a Be-ben szabiiyozott esetekben, tovdbb A igazgatitsi riton a
bfr6sdg mfikod6s6t 6rint6 fontos okb6l el lehet t6rni.

1.) Valamennyi szabiilys6rt6si iigyben a szab6lys6rt6si rigyszakba beosztott kijelolt bir6sdgi
titker jdr el.

2,) Azokban a szabdlys6rt6si tigyekben, amelyben a kijelolt bir6sdgi - kizdras miatr - nem
jdrhat el, mdsik kijelolt bir6s6gi titkdr jdr el.

3.) Amennyiben a folyamatban lev6 szabiilys6rt6si tigyek szAma indokolja, a bir6s6gon eljdr6
m6s kijelolt bfr6s6gi titkdr is elj6rhat.

5.) Az tigyelosztdsi rendt6l a Szabs.tv-ben szabdlyozott esetekben, tovdbbd igazgatdsi riton a
bir6sdg miikod6s6t 6rint6 fontos okb6l el lehet t6rni.

A kezd6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezelend6 iratot a lajstromba tort6n6 bejegyz6s napjdn, de
legk6s6bb az 6rkez6st kdvet6 munkanapon az irodavezet6 bemutatja az tigyeloszt6sra iogosult
vezet6nek.

Az tigyek elosztdsiira jogosult bir6sdgi vezetl az eljdr6 bir6t legk6s6bb az irat bemutatdsdt
kovet6en munkanapon - a tArgylvben 6rv6nyes, a bir6sdgon kiftiggesztett tigyeloszt6si
rendnek megfelel6en - kijeloli.

A kijelol6st, annak m6dosftiisdt 6s id6pontjdt, illetve m6dositiis eset6n annak okdt - az ;,gy
iratborit6kAn az tigyelosztdsra jogosult bfr6s6gi vezet6 alSfr6s6val egyritt feltunteti.

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

A bir6sdgi elnoke, illewe az tigyelosztilsra jogosult mds bir6sAgi vezet1 az 1,gy int6z6s6vel
m6sik tan6csot (bfr6t) jelol ki a kizAr6,s, a bfr6 szolgdlati viszonydnak megsziin6se, a tart6s
tdvoll6te, az igy jelleg6re is figyelemmel, az egyenletes munkateher biitosf t6sa vagy az
tigyhdtral6k feldolgozdsa eset6n.

A bir6 6s a bir6sdgi titk6r tart6s, el6re l6that6an legaldbb hdromhavi - a gyermekek tart6siival,
sztil6i feltigyeleti joggal kapcsolatos, v6grehajtasi 6s szab6lys6rt6si iigyekkel foglalk oz6 bir6k
vagy bfr6sdgi titkdrok eset6ben harminc napot meghalad6 - tdvoll6te eset6n a rd kiosztott
tigyekben a sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6r6l a bir6sdg elnok6nek (az tigyek kioszt6s6ra
jogosult mds igazgatdsi int6zked6sre jogosultnak) azonnal int6zkednie t<elt,

Amennyiben a tdvol Iev6 bir6, illetve bir6s6gi titkdr valamennyi rigy6nek azonnali dtoszt6sdra
nincs lehet6s6g a bfr6sdg elnok6nek (az ilgyek kiosztdsdri- logosult mds igazgatiisi
int6zked6sre jogosultnak) a kovetkez6k szerint keil elj6rnia:
a) a tivol lev6 bir6, bir6sdgi titkdr valamennyi rigy6t az tigyek 6rkez6se szerinti sorrendbe kell
iillitani, majd koztih.ik ki kell vdlasztani a soron kfvril int6zend6 tigyeket,
b) meg kell dllapftani, hogy a bir6sdg ugyanazon tigyszakdbin a bfrdk, bir6sdgi titk6rok
jellemz6en melyik 6v, hdnyadik h6napj6ban 6rkezett tigyek elint6z6s6n6l tartanak,



6

cJ a tdvol lev6 bir6, bir6s6gi titkdr ugyanezen h6napban vagy kordbban 6rkezett tigy6t,
valamint a soron kfvtil int6zend6 tigyeit a legrovidebb id6n beltil - dltaldban ardnyosan - et
kell osztani a bir6sdg t6nylegesen tdrgyal6 bir6ira, bir6s6gi titkdraira,
d) ezt kovet6en minden h6nap utols6 munkanap)Aiga tdvol Iev6 bir6, bir6sdgi titk6r rigyeib6l
6t kell osztani a t6nylegesen t6rgyal6 bfrdkra, bir6s6gi titk6rokra az 6rkez6s szerinti
legkordbbi h6nap tigyeit, amig azok el nem fogynak vagy egytittesen egy bir6ra, bir6sdgi
titkerra 6t nem oszthat6k.

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

Az tigyelosztdsi rend mell6klete tartalmazza az Erdi fdrdsbfr6sdgra beosztott bir6k, bir6sdgi
titkerok 6s bfr6sdgi tigyint6z6k felsorol6s6t 6s az 6ltaluk int6zett tigyeket iigycsoportjdt.

A mell6klet id6beli hatdlya: 20L9.6v mdrcius h6 11. napjdt6l
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N6v I nt6z ett ii gycs o p o rt, ti gym i n 5 s 6 g, ti gytd rgy

Dr. Kdvdssy B6ni P6ter polgdri peres rigyek
gazdasdgi peres rigyek
polgdri nemperes tigyek
gazdasigi n e mp e res ti gyek

1.8. Dr. Liziczay Sdndor brintet6 peres tigyek
btintet6 nemperes tigyek
szabdlys6rt6si rigyek

lz s. Dr. Garamvolgyi-Dork6
Brigitta

brintet6 peres tigyek
biintet6 nemperes tigyek
szab6lys6rt6si tigyek

3.B. Dr. Holl6 Anik6 btintet6 peres tigyek
brintet6 nemperes tigyek
szab6lys6rt6si rigyek

A mell6klet id6beli hatiilya: 201.9.6v miircius h6 11. napj6t6l

Tandcssz6
m

[ha van)

B.B./B.Sz./
1,2.Pk./
1,2.Vh.

biintet6 peres rigyek
brintet6 nemperes tigyek
szabdlys6rt6si ugyek
polgdri peres rigyek
gazdaslgi peres ugyek
polgdri nemperes tigyek
gazdasdgi nemperes tigyek

Int6zett tigycsoport

Barcs6kn6 dr. Bolyk6 Ildik6

N6v



A mell6klet id5beli hatdlya: 2019.6v mdrcius h6 11. napjdt6l

Kirendel6s a

J616sbfr6s6ghoz

Honnan

Int6zett tigycsoport

A mell6klet id6beli hatdlya: 2019.6v mdrcius h6 11. napjdt6l

fird,201.9.6v mdrcius h6 11. napjdn -",+ataoso)
{.'
'z
,}

dr.Liziczay Sdnddp
az Erdi Jdrdsbir6sdg elndke

Tandcs-
szAm
(ha van)

N6v Kirendel6s a

Jd16sbfr6siighoz

Int6zett tigycsoport

Honnan Id6tar-
tam


