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l. Alapadatok

|.l. Az iigyelosztdsi rendet meghat|rozo vezet6 a torv6nysz6k elncjke

l.2.Utalfls a figyelembe vett alapelvekre fszab6lyzat Il5. S (l) bekezddse]

A Gyulai Torvdnysz6k Ugyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szervezetlrol es igazgat6s6r6l szol6 2011. 6vi CLXL
torv6ny (Bszi.) 9. $ (l) bekezddse alaplfin - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH utast6s (Isz.) il5, g (l)
bekezdds6ben meghat6rozott elvekre - a Bir6 TaLnScs 6s a koll6giumok vdlem6nydnek ismeretdben a 2018. dvre
vonatkoz6an az alilbbiak szerint hat6rozom mes.

2. A bfrisdgon miikodri kolldgiumok

2.1. Bi.intet6
A Biintet6 Kolldgium birhi, tanhcsai 6s igazshgngyi alkalmazottai a btintet6elj6r5sr6l sz6l6 1998. dvi XIX.
torvdnyben (Be.), valamint a2017.6vi XC. torv6nyben (rij Be.) es az egyebjogszab6lyokban meghatdrozoLr, a
Gyula Torv6nyszdk hat6skor6be 6s illet6kess6gebe tartozo. a kovetkezo iigycsoportokba sorolt btintet6
i.igyekben jSrnak el,

2.1.l. Biinteto kolldgium 6ltal intezett iigycsoportok felsorolSsa fBiisz. 6s iratkezeld si szabSlyzat alapj6n]

' els6 fbkri biintetoiigy,
. fellebbezettbtintetoi.igy,
. fiatalkorir biintetoiigye,
. fiatalkorri fellebbezettbiintet6i.igye,
. btinteto nemperes iigy,
. fellebbezeltbinteto nemperes i.igy,
. bir6s6g kijelcil6se,
. penijit6siinditv6ny,
. fellebbezett nyomozSsi bir<ii iigy,
. egy 6ven trili el6zetes letartoztaths miatt felterjesztett iigy,. bir6sdgi mentesit6s ir6nti iigy,
. bir6s6gi mentesitds ir6nti fr:llebbezettigy,
. idegenrend6szetifellebbezettiigy,
. egy6b (vegyes) tigy,

' szab6lysertesi elzirhssal is srijthat6 szab6lys6rt6s miatti fellebbezett iigy,. szab6lys6rt6si perfjit6si fellebbezett iigy,
' bir6s6g kijelcildse szab6lysdrt6si i.igyben,
. felterjesztett kifog6s az eljhrhs elhriz6d6sa miatt,

lait,birosag.hu
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szabads5gvesztds vdgrehajtSsi iigy,
fellebbezett szabads6gvesztds v6grehajt6si iigy,
koz6rdekri munk6ra it6ltek iigye,
kozdrdekri munk6ra itdltek fellebbezett tigye,
feltdteles szabads6gra bocs6t6s 6s a feltdteles szabads6sra bocs6tottak
elrendeldsdnek [igye,
fe ltdteles szab adshgr a b ocs6t6s 6s a fel tdteles szabads 6gra bocsbtottak
elrendelds6nek fellebbezett iigye,
egydb bv. iigy,
fellebbezett egy6b bv. iigy.

p6rtfog6 feltigyelete

p6rtfo 96 feli.i gyelete

I
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2.2. Civilisztika
A Polg6ri-Gazdas6gi-Kozigazgathsi-Munkai.igyi Koll6gium birhi, tanhcsai 6s igazs1gngyi alkalmazottai apo 1952 (Pp.), valamint a20l6.6vi CXXX. trirv6nyben (rij pp.)
6s meg T6rv6nyszdk hat6skor6be 6s illetdkessdg6te taiiz6, akit olt ci jdrnak el.

2'2.1. Civilisztikai kolldgium 6ltal intezettiigycsoportok felsorol6sa fBiisz. 6s iratkezel6 si szab1lyzat alapl6n]

. elsofokf polg6ri peres tigy,. fellebbezett polgilriperes iigy,. polgSri nemperes iigy,
bir6s6gi kozvetit6i i.igy (medi5ci6),

. fellebbezettpolgilrinemperes i.igy. bir6silg kijeldldse,

. egydb (vegyes) i.igy,
felterjeszteu kifog6s az eljhrhs elhirz6d6sa miatt.

I

3. Kolldgiumok szerinti ilgtkiosztds

A kioszt6st vegz6 vezeto a kioszt6snak a bir6k, a bir6s6gi t.itk6rok, a bir6s6gi tigyintdzok k6zotti munkateherjelentos eltdrds6t eredmdnyezi5 hathsit, tovhbbh az iigyeloszt6si rend m6dosit6sdnak szi.iks6gess6g6t
negyed6vente feliilvizsg6lja, 6s indokolt esetben kezde ndnyezi az i.igyeloszt6si rend m6dosit6s6t.

3.1. Az i.igykioszt6sra jogosultak - bele6rtve a helyettesit6st ir;

3.1'1. Az tigyek kioszt6s6t az elso 6s m6sodfokri iigycsoportokban egyarhnta kolldgiumvezeto, akad1lyortat1sa
esetdn a1'Bf . tan6cs elnoke v6gzi. Helyettesitdsiikre sorrendltenaz 1.8f. 6s a 9.8f. tan6cs elnokei jogosultak.

3.1'2.. APolgfiri-Gazdas6gi-Kcizi gazgathsi-Munkatigyi (civilisztikai) Kolldgium i.igykioszt6sa:
Az iigyek kioszt6s6t az elso ds m6sodfokri iigycsoportokban egyarint a toltegiumvezet6 v6gzi, helyettesft6s6re
a kolldgiumvezeto-helyettes jogosult. Mindkettojiik akad6ly ortut6"u eset6n a tan6cselnoki;k j"ogosultak szign6lni
a ktjvetkezo sorrendben: a2.Pf. tan6cs elnoke, az 5.P. tan6cs elnoke, a 9.pf. tandcs elnoke, a 14.p. i=an6cs
elnoke.

Medi6ci6s iigyekben a szignSl6 vezeto: a2.Pf . tanScs elncike, mint megyei medi6ci6s koordin6tor.

A c6gbir6s6gon a c6gtigyek eloszt6s6t a c6gbir6s6g csoportvezetoje vdgzi a sz6mit6g6pes program adta
automatizmus szerint. A ttirvdnyess6gi feli.igyeleti ds a v6gelszSmol6si kifog6sos tigyeket a c6gegyz6ket vezeto
bir6 intezi, kivdve azon tdrvdnyess6gi feltigyeleti elj6rSiokat, ahol e bir6 elj6r6"sa a tdrv6ny erejdn6l fogva
kizhrt.

A bfr6s6gi ktjzvetitoi elj6rSs eset6n a f6l els6dlegesen maga villasztjaki a kozvetitoj6t. Ennek hi6ny6ban a C,4.
melldklet irdnyad6
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3.2. Az Sltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si mridszer meghatfiroz6sa fBiisz. 29-32. $-a, szab6lyzat 116. $ (l)
bekezddsel

Az iigykioszt6srajogosultvezeto a kioszt6st azerkezes sorrendj6ben az egyes
tan6csok valamint a titk6rok kozdtt emelkedo sorrendben vdgzi.

3.3. Az 6ltal6nosan alkalmazott i.igykioszt6si m6dszertol tortdno elt6r6s
ktilonosen
3 .3 . 1 . Elt6r6 s az ijgy tfirgyhhoz k6pest
3.3. 1.1. Speci6lis szak6ftelmet igdnyel
3 .3 .1 .2. Nemzetkcizi elemet tarlalmaz
3.3 .2. Perjog i helyzethez k6pest
3.3.2.1. Soronkiviili tigy
3 .3 .2.2. Egyesit6s, egytittes elbir6lSs vdgett
3 .3 .2.3 . Bir6 kizSr6s a miatt
3.3.2.4. Azngy elozmenyi eljfirilsfval fenn6ll6 siloros cisszefi.iggds miatt
3 . 3 . 3 . Egyenletes munkateher biztositSsa v6gett
3.3 .3.I. Tan6csok eltero lltszhma miatt
3.3 .3 .2. Ugyh6tral6k feldolgozSsa mi
3 .3 .3 .3 . Ugy munkaig6nyess6ge, terjedelme miatt
3.3.3.4. A m6sodfokri feliilbir6latok sz6mSnak kiegyenlit6se vdgen
3.3.3.5. Az tigyek 6rkezds6b6l ad6d6 egyenlotlensdg kiktiszcibol6se 6rdekdben
3 .3 .4. Egy 6b koriilmdnyekhez k6pest
3 .3 .4.1 . It6lkez6 s i sziinet tartama alattl mialt
3.3.4.2. Bir6 tSvolldte miatt - figyelemmel az tigy jellegdre
3 .3 .4.3 . B ir6 szo I gdl ati v iszony 6nak me gs zrin6 se m iatt
3.3.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3.3.4.5. Tobb szempont egyiittes fenn6ll5sa

3.5. A vezetok 6ltal intezetl ilgyek kioszt6s6nak m6dszere

m6sodfokir 6s az egyes elsofokri

esetei meghatdrozdsa, amelyek

A b(r6s6gi vezet6k rdszdre az igyek kioszt6s6nak m6dj6t befolySsolh atja a tirgyal6si kotelezetts6g mdrtdke 6s
az igazgatilsi feladatok munkaterhe. A rdsziikre tortdno iigykioszt6s az illtalSnos m6dszerek alapjdntortdnik az
el6z6 megjeldltek szerint.

3.6. Az iigykioszt5s menete

3.6.1. A kiosztand6 iigy bernutatLsaaz tigykioszt6sra jogosultnak
A bir6s6gok egys6ges iratkezel6si szab6lyzat6r6l sz6l6 1712014. (XII.23.) OBH utasit6s (a tov6bbiakban Beisz.)
85-87. $-ai drtelmdben a kezdoiratot 6s a kezd6iratk6nt kezelend6 iratot iigyiratk6nt az esetleges elozmdnyi
iratokkal felszerelve a lajstromba tcjrt6no bejegyz6s napjSn, de legk6s6bb az erkezest koveto munkanapon az
irodavezet6 bemutatja. Azngy kioszt6s5ra jogosult bir6s6gi vezeto azeljhro bir6t legk6sobb azirat bemuiat6s6t
koveto munkanapon a jelen tigyeloszt6si rendberr foglaltaknak megfeleloen krjeliili.

3 .6 .2. Az irat itja, a kozremrik<jdok feladatai
A kijelolds ut6n az iratot nyomban vissza kell juttatni az iroddra. Az iroda az elj1ro bir6 kijelcil6se ut6n a
lajstromba bejegyzi az elj6r6 bir6 tan6cs sorszdrn6t, majd az iratot a bir6nak a kijelolds napj6n, de legkdsobb a
krjvetkezo munkanapon bemutatj a.

3.7 . Az 6toszt6s rendje

3.1 .l. Az 6toszt6s esetei
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dvel m6sik tanircsot (bir6t) ielol ki a kiz6r6sa, a bir6 szolsillati
az iigy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkaieher
iro ilthelyezL se, taft6s kirendeldse 6s kiz6r6sa eset6n.

3..7 .2. Eljirhs iigy Stosztdsakor
Atosztaskor az .dgy iratai bemutat6sra keriilnek a kioszt6sra jogosult vezetonek, o az iraton az 6tosa6s ok6nak
megjelol6se mellett m6sik tanScsot (bir6t) jelcil ki, 6s dStumrial, aldir6ssal elletva bemutatja az irod;nak az

en. A Beisz. 87. $. (1) bekezddse 6rrelm6ben a kijelolds
siti mind a kor6bban, mind azrijonnan kijelolt bir6t. Az
6nik.

3.8. A helyettesit6s rendje

A helyettes itdsre a me I l6kletekben tal6lhat6 szabilly okat ke ll alkalmazni.

3.9. A fellebbviteli tan6csn6l a trirv6nyben k6pest magasabb l6tsz6m feltiintet6se, az elj6r6
tan6csot alkot6 bir6k k<jrdnek meghat6roz sba beosaott bir6 _ kis bir6i l6tsz6mb6l vagy
szakosod6sb6l ad6d6 v6ltoz6 dsszet6tehi tan6csok esetd

Az eIjhr6 tan6csot alkot6 bir6k kcirdnek meghatdro zhs6t amelldkletek tartalmazzilk.

3.10. Utal6s az i.igyeloszt6si rend mell6kleteire

Az iigyeloszt6si rend a B.1., 2.,3.,4.6s c.l .,2,3.,4. szilmimelldkletekettartalmazza.

Gyula,2018. februdr 9.

a tiirv6nysz6k elniike

4/15



B,l. sz6mri melldklet

A tOrvdnyszdkre beosztott bir6k 6ltal intdzett els6fokri tigyek

A melldklet id6beli hatfiy a: 20 I 8.02. 1 0. - 2018.t2.3 L
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A melldklet id6beli hat6lya: 20 I 8.0 1.0 1.

B.2. sz6mri melldklet

A kirendelt bir6k 6ltal intdzett els6fokf Ugyek

-2018.12.31.
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B.3. sz6mf mell6klet

A melldklet id6beli hatilly a: 20 t8.02.10. - 20 tg.t2.3 t,
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B.4. szdmf melldklet

A beosztou titk6rok ds bir6s6gi tigyint6z6k 6ltal intdzett iigvek

A melldklet id6beli hat6lya: 20 I 8.0 1.0 l. - 2018.12.3 t.

Dr. 8oz6 Lilla
bir6srigi titkdr

bfosagl ttkar hatasko;rdbe utal
elj6r mindazon i.igyektren, amelyet els6sorban a Bv. tcirvdny
(20 13. 6vi CCXL. t0rv6ny), vagy valamely egy6b jogszab6ly
bir6s6gi titk6r hat6sk6rr6be utal
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C.l sz6mri rne_!!lgq!

Fellebbezett 0gyek eloszt6sa a fellebbez6si tan6csok kcizcitt

A melf6klet id6beli hal6lya: 2018.02. 10. - 2018.12.31.

A tandcs elncike: Dr. Hajnal Beatrix

Ekjad6 bir6: Dr. Pusztai-Sznyida
Barbara
helyettese: Dr. Melisne dr. Kov6csr
Zsuzsanna, Dr. NagyAttila Gydrgy 6s

dr. Fut6nd dr. Major M6nika

Eload6 bir6: Orbdnnd dr. Papp Eva
helyettese: Dr. Melisnd dr. Kov6cs;
Zsuzsanna ds Dr. NagyAttila Gycirgy

Eload6 bir6: dr. Bagdi Arpdd Cyula
munkatgyi t6rgyal6son kiviil int6zend6
6s nemperes munkaiigyi Ogyekben

El6ad6 bir6: Dr. Melisnd dr. Kov6cs
Zsuzsanna
helyettesei: Dr. Pusztai-S znyida Barbara
ds Orb6nnd dr. Papp Eva

El6ad6 bir6: Dr. Nagy Attila Gy0rgy
helyettesei : Dr. Pusztai-S znyida B arbara
6s Orbiinn6 dr. Papp Eva

A taniics elncike: Dr. Szab6 M6ria

Eload6 bir6: Dr. Melisne dr. Kov6cs
Zsuzsanna
helyettesei : Dr. Pusztai- S znyida B arbara
ds Orbdnnd dr. Papp Eva

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

Peres [gyekb6ll
- tulajdoni perek
- birokv6delmi perek
- Or0kldsi perek
- lakiisiigyi per
- szerzriddsen kiWli kdrtdritdsi perek, jogalap

ndlkiili gazdagodis
- szerz6ddses jogviszonyb6l szhrmaz6 perek kciziil:
- a tart6si ds dletjriraddki szerz6ddssel, bdrlettel,
haszonb6rlettel kapcsolatos perek
- munkaiigyi perek
- kozigazgatdsi perek
- a kbzdrdek[i qdat kiaddsa irdnti perek az el6zd

p ert drgt akr a v onatkoz 6 adatokat ill etdn
Nemperes tigyekb6l:
-a tan6cs referdditj|ba tu1.oz6 tigyekben drkezett

v 6gzds elleni fellebbezdsek
-hagyat6ki iigyek
-munkaiigyi nemperes iigyek
-kdzi gazgatds i nemp eres iigyek
- a vd grehajtasi iigyekb6 I a p fr atlan s orsziimf ak

kivdve, ha az tigyek t6rgya cisszeftigg
-fizetdsi meghagyiis elleni fellebbez6sekb6l a

pilratlan sorsz6muak kivdve, ha az igyektfirgya
6sszefrigg

-mag6ncs6d

Peres ti$rekbol:
-h6zass6gi perek,
-apas6g es szfirmazds meg6llapitrisa ir6nti perek
-sziil6i feliigyelettel kapcsolatos perek
-gondnoks6ggal kapcsolatos perek
-rircikbefogadiissal kapcsolatos perek
-hdzassagi peren kiviil 6rvdnyesitett h6zass6gi
vagyonjogi igdnnyel kapcsolatos perek
-gyermekelhelyezesi perek, gyermekelhel yezes
megv6ltoztat6sa ir6nti perek
- kapcsolattartis szab|lyozdsa ir6nti perek
- gyermek tarlisa ir6nti perek
-- tcirvdnyen alapul6 egy6b tart6si per
-vegrehajt6si perek
-6lettiirsi vagyonkcizcissdg megsztintetdse
-szerz6d6ses jogviszonyb6l szdrnaz6 perek kciziil
azok, amelyek nem tartoznakag. Pf. tandcs
referddhjdba
-- a k1zdrdekii adat kiaddsa irdnti perek az elcizci
p ert drgt akr a v o n atko z 6 adat o kat i I I et dn
Nemperes tig)rekb6l:
-a tandcs refer6d6j6ba tartoz6 iigyekben drkezett
vdgzds elleni fellebbezdsek
-megeloz6 tdvoltarl6sos iigyek
-pszichi6triai gy6gykezel 6s fel iilvi zs96lata ir6nti
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C,2. sz6mri melldklet

Els6foku peres ds nemperes tigyek eloszt6sa a bir6k kdzritt

A melldklet id6beli hat6ly a: 2 0 I 8.0 I .0 1, - 2018.12.3 l.
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A melldklet id6b
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(1.4. sz6mri melldklet

A mell6klet id6beli hatiiya: 20 I 8.02. I 0. - 2018.12.3 l.
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