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A Gyulai Tiirv6nysz6k Ugyelosztfsi rendje
2018. 6v janudr l.-december 31.

l. Alapadatok

1.1. Az tigyelosztdsi rendet meghat6rozo vezeto a tcirv6nysz6k elnoke

l.2.Utal|s a figyelembe veff alapelvekre fszab6lyzat 115. $ (1) bekezddse]

A G}ulai Tcirvdnyszdk iigyelosztSsi rendjdt a bir6s6gok szervezetdrll 6s igazgat6s6r6l sz6lo 2011, 6vi CLXI.
torv6ny (Bszi.) 9. $ (1) bekezddse alapjfin - figyelemmel a612015. (XI. 30.) OBH utast6s (Isz.) l15. g (l)
bekezd6sdben meghat6rozott elvekre - a Bir6 Tan6cs ds a koll6giumok v6lern6nydnek ismeretdben a20li. evre
v on atko z6 an az alilbbiak szer int h at6ro zo m m e s.

2. A bfr6sdgon milkodri kolldgiumok

2.1. Biinteto
A Biintet6 Kolldgium birhi, tanhcsai 6s igazs6gi.igyi alkalmazottai a biintet6elj6r6sr6l sz6l6 1998. dvi XIX.
tdrvdnyben (Be.), valaminta2077.6vi XC. tcirv6nyben (rij Be.) 6s az egydb jogszab6lyokban meghatLrozotr,a
Gyula Tdrvdnysz6k hat6skcjrdbe 6s illet6kessdgebe tartozq a kcjvetkez6 tigycsoportokba sorolt biinteto
iigyekben j6rnak el.

2.1.1. Btinteto kolldgium 6ltal intezett figycsoporlok felsorol6sa [Bi.isz. 6s iratkezeld si szabillyzat alapj6n]

. elso fokri biintetotigy,

. fellebbezettbiintetotigy,

i ::i-*oesztettiigy,bir6s6gi mentesitds ir6nti fellebb ezett iJ;gy,
. idegenrend6szetifellebbezetttgy,
. egydb (vegyes) tigy,

:f,;r",ffi fi**ifit'iffi :*u'mia"ire'ebbeze"igv'felterjesztett kifogrls az eljirhs elhfz6ddsa miatt,
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szabads6gvesztds v6grehajt6si iigy,
fellebbezett szabads6gvesztds v6grehajt6si tigy,
koz6rdekri munkdra it6ltek iigye,
koz6rdekri munk6ra it6ltek fellebbezett iigye,
fe_lt6teles szabads6gra bocs6t6s 6s a felt6teles szabads6gra bocs6tottak p6rtfog6 feliigyelete
elrendeldsdnek iigye,
fe-lt6teles szabads6gra bocs6t6s 6s a felt6teles szabads6gra bocs6tottak p6rtfog6 feliigyelete
elrendel6sdnek fellebbezett iigye,
egy6b bv. tigy,
fellebbezett egy6b bv. tigy.

I

I

2.2. Civilisztika
gium bfr6i, tandcsai 6s igazs6giigyi alkalmazottai a
(Pp.), valamint a2016.6vi CXXX. torv6nyben (rij pp.)
Tcirv6nysz6k hat6skrjr6be ds illetdkessdsdbe tartoz6. a
j6rnak el.

2'2'l ' Civilisztikai kolldgium 6ltal intezett i.igycsoportok felsorol6sa [Btisz. 6s iratkezeld si szab1lyzat alapj6n]

. els6fokri polg6ri peres tigy,. fellebbezett polgilriperes iigy,. polgSri nemperes iigy,
bir6s6gi kcjzvetit6i iigy (medi6ci6),

. fellebbezett polgilrinemperes iigy. bir6s6g kijeldl6se,

. egy6b (vegyes) iigy,
felterjesztett kifog6s az eljiris elhriz6d6sa miatt.

I

3. Kolld giumok szerinti ilgykiosztds

A kioszt6st vdgziS vezeto a kiosztdsnak a bft6k, a bir6s6gi titk6rok, a bir6s6gi tigyintdzok kdzotti munkateher
-ielentos eltdrdsdt eredmdnyezo hathsht, 

_tov6bb6 az iigyeloszt6si rend m6dosit6s6nak szi.iks6gess6g6t
negyeddvente feliilvizsg6lja, 6s indokolt esetben kezdenlnyiii az iigyeloszt6si rend m6dosit6s6t.

3.1. Az iigykiosztdsra jogosultak - bele6rtve a helyettesit6st is

3'l'1' Az iigyek kioszt6s6t az elso 6s mdsodfokf i.igycsoportokban egyar6nt a koll6giumvezeto, akad1lyoztat1sa
eset6n a7 .Bf . tan6cs elnoke vegzi. Helyettesit6si.ikre sorren dben az 1.Bf. ds a 9.Bf. tun6", elnokei jogosultak.

ivilisztikai) Kolldgium iigykioszt6sa:
egyar6nt a ko helyettesitds6re
ztatisaeset6n sultak szisn6lni
6cs elndke, d a 14.p. ian6cs

elnoke.

Medi6ci6s iigyekben a szign6l6 vezeto: a2.Pf. tan6cs elnoke, mint megyei medi6ci6s koordindtor.

A cdgbir6s6gon a c6gi.i oportvezet6je v6g
automatizmus szerint. A elszdmol6si-kifog6
biro intdzj, kivdve azon okat, ahol e bir6
kizhrt.

A bir6s6gi kozvetit6i elj6r6s esetdn a fdl els6dlegesen maga vhlasztja ki a kcjzvetitoj6t. Ennek hi6ny6ban a C.4.
mell6klet ir6nyad6
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Az iigykiosztisra jogosult az iigy intdz6s6vel m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki a kiz6r6sa, a bir6 szolgalativiszony6nak megsztindse, a tart6s i6volldte, a1 iigy jellegdre is figyelemmel t6volldte, az egyenletes munkateherbiztosit6sa, azigyhhtraldk feldolgo zhsa, abir6 6t1ieiyez6"se, tart6s kirendel6se 6skiz6r6saeset6n.

3,.7 .2, Eljhrhs tigy 6toszt6sakor
Atoszt6skor az 'dgy iratai bemutat6sra kertille.\.a.\iosztdsra jogosult vezet6nek, o az iraton az dtoszt6sokanakmegielol6se rnellett m6sik tan6csot (bir6t) jel6l ki, ds ddtumrial, al6ir6ssal elidtva bemutatja az irod;nak aztort6n6 6frezet6se 6rdekdben, A Beisz. 87. $. (1) bekezddse drteimdben 

" 
tf 

"rore,tigyirat bemutat6s6val drtesiti mind a korSbLan, m indizrijonnan ki;etott iia, nt6si m6dszerek szerint tortdnik.

3.8. A helyettesit6s rendje

A helyettesitdsre a melldkletekben tal6lhat6 szab6lyokat kell alkalmazni.

tdrv6nyben meghathtozotthoz k6pest magasabb letszhm feltiintet6se, az elj;rd
meghathrozhsa' a tcibb tan6csba beosztott bir6 - kis bir6i l6tsz6mb6l vlgy

szetdtehi tan6csok esetdben.

Az eljhr6 tan6csot alkot6 birdk kordnek meghat6ro zhsdt amelldkletek tartalmazzfik.

3.10. Utal6s az iigyeloszt6si rend melldkleteire

Az iigyeloszt6si rend a B.1., 2.,3., 4. ds C.1., 2,3., 4, sz6mf melldkletek ettartalmazza.

Gyula, 2017. december 19.

a tiirv6nysz6k elniike

4/14



3.2. Az 6ltal6nosan alkalmazott i.igykioszt6si m6dszer meghatirozSsa [Biisz. 29-32. g-a, szab6lyzat 116. g (l)
bekezddsel

Az iigykioszt6sra jogosult vezeto a kioszt6st az 5rkezds sorrendj6ben az egyes m6sodfokir 6s az egyes elsofokf
tan6csok valamint a titk6rok kcjzott emelkedo sorrendben vegz|

3.3. Az 6ltal6nosan alkalmazott i.igykioszt6si m6dszertol toft6no elt6rds esetei meghathrozilsa, amelyek
kiilcincisen
3.3,1. Eltdrds az tigy thrgyilhozkdpest
3.3.1. 1. Specirilis szakdrtelmet ig6nyel
3 .3 .1 .2. Nemzetkcizi elemet tatl:almaz
3 .3 .2. Perjogi helyzethez k6pest
3.3.2.1. Soronkivi.ili tigy
3 .3 .2.2. Egyesit6s, e gytittes elbirSl6s v6 gett
3 .3.2.3. Biro kizhrhsa miatt
3.3.2.4. Azngy elozmdnyi elj6r6s6val fenn6ll6 szoros osszefiigg6s miatt
3 .3.3. Egyenletes munkateher biztosit6sa vdgett
3.3.3.I . Tan6csok elt6r6 l6tsz6ma miatt
3 .3.3 .2. Ugyh6tral6k feldolgoz6sa miatt
3.3.3.3. Ugy munkaig6nyessege, terjedelme miatt
3 .3 .3 .4. A m6sodfokir feliilbir6latok sz6m6nak kiegyenlit6se v6gett
3.3.3.5. Az iigyek 6rkez6s6bol ad6d6 egyenl6tlensdg kikiiszobol6se 6rdek6ben
3 .3 .4. Egy 6b kdriilmdnyekhez kdpest
3 .3 . 4 . 1, Itd lkez6 s i s ziin et tattama alatt l miatt
3.3.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel az i.igy jellegdre
3.3.4.3. Bir6 szolg6lati viszony6nak megszrin6se miatt
3.3.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6volldte mi
3.3.4.5. Tobb szempont egyiittes fenn6ll6sa

3.5. A vezet6k 6ltal intezett ligyek kioszt6s6nak m6dszere

A bir6s6gi vezetok r6sz6re azigyek kioszt6s6nak m6dj5t befoly6solhatja atilrgyalssi kcjtelezetts6g m6r16ke ds
az igazgathsi feladatok munkaterhe. A rdsztikre tort6no tigykioszt6s az Sltalilnos m6dszerek alapj6n tort6nik az
eloz6 megjeloltek szerint.

3.6. Az iigykiosztSs menete

3.6. I . A kiosztand6 iigy bemutat 6sa az iigykioszt6sra jogosultnak
A bir6s6gok egysdges iratkezel6si szabSlyzathr6l sz6l6 I7 12014. (XIL23 .) OBH utasit6s (a tov6bbiakban Beisz.)
85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezdoiratot 6s a kezd6iratkdnt kezelendo iratot iigyiratk6nt az esetleges elozm6nyi
iratokkal felszerelve a lajstromba tort6n6 bejegyzds napjdn, de legk6sobb az erkezest kcjveto munkanapon az
irodavezet6 bemutatja. Az i.igy kioszt6s6ra jogosult bir6s6gi vezeto az eljilro bir6t legkds obb az irat bemutat6sdt
kcivet6 munkanapon a jelen tigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijeloli.

3.6.2. Az irat ritja, a kozremrikodok feladatai
A kijelol6s utdn az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodhra. Az iroda az eljfuro bir6 kijeloldse ut6n a
lajstromba bejegyzi az elj6r6 bfr6 tan6cs sorsz6m6t, majd az iratot a bir6nak a kijelcilds napj6n, de legkds6bb a
kdvetkez6 munkanapon bemutatj a.

3.7. Az 6toszt6s rendje

3.7 .1. Az 6toszt6s esetei
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A melldklet id6beli halilly a: 20 I 8.0 1 .0 1, - 20 18.12.3 t.

Dr Boromb6s Anita

-a vagyon elleni brincselekm6nyek
-a vagyon elleni eroszakos brincselekmdnyek
-a hivatali brincselekmdnyek
-az elel, testi dps6g, egdszsdg elleni
brincselekmenyek
(ide6rtve a kiemelt jelent6s6gti tigyeket is)
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A melldklet id6beli hatdlya: 20 I 8.0 1.0 l.

B.2. sz6mri melldklet

A kirendelt bir6k 6ltal int6zett els6fokri iiglzek

-2018.12.31.

Borbdlynd dr. Acs Ildik6
kirendelt bdkdscsabai
j6r6sbir6sdgi bir6

a Bdkdscsabai
J616sbir6s6916l
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B,3, sz6mri melldklet

A beosztott ds kirendelt blr6k 6ltal intdzett fellebbviteli iigyek

A melldklet id6beli hatiiya: 20 1 8.0 1,0 l, - 2018.t2.3 L
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B.4. sz6mri melldklet

A melldklet iddbeli hat6lya: 20 I 8.0 1,0 l, - 2018.12.3 L
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C.l. sz6mri melldklet

Fellebbezett iigvek eloszt6sa a fellebbez6si tan6csok kdzcitt

A melldklet idobeli hat6lya:2018.01.01. 2018.12.31.

A tan6cs eln6ke: Dr. Hajnal Beatrix

Eload6 bir6: Dr. Pusztai-Sznyida
Barbara
helyettese: Dr. Melisnd dr. Kovdcs
Zstzsanna, Dr. Nagy Attila Gycirgy ds
dr. Fut6ne dr. Major M6nika

Eload6 bir6: Orb6nn6 dr. Papp Eva
helyettese: Dr. Melisnd dr. Kov6cs
Zsuzsanna ds Dr. NagyAttila Gydrgy

Eltiado biro: dr. Bagdi Arpad Gyula
munkaiigyi tdrgyaldson kivtil intdzendrj
ds nemperes munkaiigyi iigyekben

El6ad6 bir6: Dr. Melisnd dr. Kov6cs
Zstzsanna
helyettesei : Dr. Pusztai- S znyida B arbara
es Orbdnnd dr. Papp Eva

El6ad6 bir6: Dr. Nagy Attila Gydrgy
lrelyettesei : Dr. Pusztai-S znyida B arbara
ds Orb6nnd dr. Papp Eva

A tan6cs elndke: Dr. Szab6 M6ria

El6ad6 bir6: Dr. Melisnd dr. Kov6cs
Zsuzsanna
helyettesei : Dr. Pusztai-S zny tda B arbara
ds Orbdnnd dr. Papp Eva

Eload6 bir6: Dr. Nagy Attila Gyrirgy
helyettesei: Dr. Pusztai-S znyida Barbara
ds Orb6nnd dr. Papp Eva

Peres iigyekb6l;
- tulajdoni perek
- birtokvddelmi perek
- cirdkldsi perek
- lakdsiigyi per
- szerzrid6sen kfvUli kfutdritdsi perek, jogalap

ndlki.ili gazdagodris
- szerzdddse s j o gv iszonyb6 1 sz6rmazo p erek kci ziil :

- atart6si es dletj6raddki szerz6ddssel, bdrlettel,
haszonbdrlettel kapcsolatos perek
- munkaUgyi perek
- kdzigazgatdsi perek
Nemperes iiglzekbol:
-a taniics refer6d6j6ba tal1:ozo i.igyekben erkezett

v6gzds elleni fellebbezdsek
-hagyatdki tigyek
-munkaiigyi nemperes i.igyek
-kd zigazgatasi nemp eres fgyek
-a vdgrehajtilsi tigyekbol a p6ratlan sorsz6mfak

kiveve, ha az tigyek tArgya Osszeftigg
-fizetdsi meghagy6s elleni fellebbez6sekb6l a

p5ratlan sorszdmf ak kivdve, ha az .Jlgy ek t6r gy a

6sszefligg
-mag6ncs6d
Peres i.ievekb6l:
-h6zass69i perek,
-apas6g es szdrmazds meg6llapitiisa ir6nti perek
-sziil6i feliigyelenel kapcsolaros perek
-gondnoks6ggal kapcsolatos perek
-cirdkbefogad6ssal kapcsolatos perek
-h6zass6gi peren kiviil drvdnyesitett h6zass6gi
vagyonjogi igdnnyel kapcsolatos perek
-gyermekelhelyezdsi perek, gyermekelhelyezds
megv6ltoztatdsa ir6nti perek
- kapcsolattartds szab|lyozasa iriinti perek
- gyermek taft6sa ir6nti perek

,rveny€fl alapul6 egydb tartdsi per
-v6grehajtdsi perek
-elettdrsi vagyonkcizdssdg megsziintetdse
-szerz6ddses jogviszonyb6l szfirmazo perek kciztil
azok, amelyek nem tartoznak a 9. pf. tan6cs
referdd6j6ba
Nemperes 0gyekb6l:
- a tanAc s r efer 6d 6j6b a Laftoz6 Ugyekb en drkezett
v 6gzes elleni fellebbezdsek
-megel6zri t6voltartdsos iigyek
-pszichi6triai gy6gykezelds felUlvizsgdlata ir6nti
iigyek
-bir6sdg kijekildse irrinti tigyek
-a vdgrehajt6si i.igyekb6l a p6ros sorsz6mfak
kiv6ve, ha az i.igyek tdr.gya dsszeftigg
-fizet6si meghagyds elleni fellebbez6sekbol a p6ros
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sorszamfak kivdve, ha az 0gyek t6rgya cisszefrigg
- P dnz i.i gy i B 6kd lteto Te stii I et hat6r o zarainak
feliilvizs96lata ir6nti iigyek
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A melldklet id6beli hat6lya: 20 I 8.0 1.0 I . _ 2018.12.3 t.

C.2. sz6mri melldklet
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C.3. szrimf melldklet

A mell6klet id6beli hat6lya: 20 I 8.0 1.0 I . - Z}tg.t2.3 t.
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C.4. sz6mri melldklet

A melldklet id6beli hat6lya: 20 1 8.0 1.0 l, _ 2018.12.3 t.
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