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A Gyulai Jfrfsbir6sr{g iigyelosztrisi rendje
2019.janurir 01. - 2019. december 31.

1. Alapadatok

r.r, Az tigyelosztisi rendet a j6r6sbilos6g elnoke har|rozzarneg.

L2. Ajdrrisbir'6s6g tigyelosztdsi rendj6t a bir6s6gok szewezeterol 6s igazgat6s6r6l szoI6 2011. 6vi
CLXI. torv6ny (Bszi.) 9' $ (1) bekezd6se alapj6n - figyelemmel a atiOti, (XI. 30.) OBH utasit6s
0g szab') 115. $ (1) bekezdes6ben hatdrozott elvelae - a Biroi Tandcs es a kollegiumok
v6lem6ny6nek ismeret6ben a 2019 . evre vonatk ozoan az alfhbiak szerint hatarozom mes.

2. A bir6s6gon miikiidd iigyszakok

2,1. Buntet6
A jrirdsbiros6g bir6i (tanacsai) 6s igazs6gtigyi alkalmazottai a btntetoelj6rdsr6l sz6lo 1998, 6vi XIX.
torv6nyben (Be'), valamint a 2017. evi XC. torvenyben (irj Be.) es az egyeb jogszab6lyokban
nreghatdrozott, a j6rdsbiros6g hatriskor6be 6s illet6kess6g6be tartozo, a l<ovetkezci lgycsoportokba
sorolt biintetorigyekben j 6rnak el.

2. 1, 1, Brinteto tigyszak Ogycsoporljai felsoroldsa
; elsofokubiintetoiigy
; fiatalkorub0ntet6tigye

; btintet6 nemperes rigy
; bir6s6gi mentesites irdnti ugy
; egy6b (vegyes) tigy

2.2. Szabdlysdlt6s
A j6r6sbir6sdg rgazsitgiigyi alkalmazottai a szabdlysdrt6sekrol, a szabd,lys6rt6si elj6r6srol 6s a
szab6lysdrt6si nyilvdntart6si rendszerrol szol6 2012. 6vi II. torvenyben (Szabs, tv.) 6s az egyeb
jogszabdlyokban meghatirozott, a j6rdsbiros6g hatriskorebe es illetekessegibe tanoz6, a kovetkezo
i.igycsoportokba sorolt szab6lys6rtesi iigyekben j6rnak el.

2.2. L Szab 6lys 6rt6s i iigyszak iigyc soportj ai fel soro ld s a

; szab|lysert6si elzdrdssal is srijthat6 szabdlys6rtes miatti ugy
; szabfilys6rtesi hatosfg hatlrozata ellen benyirjtott kifogds (panasz)
; szabiiysertdsi peruiitdsi rigy
; szab6lys6rt6si tigyben emelt rigy6szi 6vds
; szabalysdrt€si egy€b (vegyes) rigy
; apenzbirsdg, a helyszini birs6g szabdlys€rtesi elzdrdsra torteno htvilhoztatirsa irdnti ugy
; akozerdekri rnunka elzdrdsratortdno ltvartoztatilsa ir6nti r.igy



2,3. Civilisztika
A j6r6sbir6sig bir6i (tan6csai) 6s igazs6grigyi alkalmazottai a Polg6ri pen'endtart6sr6l sz6lo 1952,dvi III. valamint a 2016. 6vi cxxx. torv6nyben (nj pp.) 6s az egy6bjogszabAl ott, a j6r6sbir6sag hat6skor6be ds illetekesseg6be tartezo, a kovetkezoiigycsopo i iigyekben j6rnak el.

2.3 .l . Civilisztikai iigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri
2.3,2.1, Pol g6ri iigyszak i.igycsoportj ai felsorolAsa
; elsofokri polg6ri peres iigy
; polgdri nemperes tigy
; v6grehajt6si iigy

2.3,3. Gazdasdgi
2.3 .3 .1. Gazdas 6gi i.igys zak iigycsopo rtj ai fel s orol 6s a

; els6fokri gazdas6gi peres i.igy
; elsofoki gazdasdgi nernperes ugy

3. tigyszakok szerinti iigykiosztris

A j6r6sbir6s6g elnoke a kioszt6snak a birdk, a bir6s6gi titk6rok, a bir6s6gr ugyintez6 kozotti
munkateher jelentos e1t6r6s6t eredmenyezo hatdsdt (munkateher kiegyenlit6s6nek elve), tovihbit az
iigyeloszt6si rend rn6dositils6nak feltdteleit negyedevente felill-vizsgAlja, 6s sriilreg eset6n
kezdem6ny ezi az tigyeloszt6si rend rn6do sit6s 6t.

3,1. Az i.igykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesit6st is
Az rigyek kiosztasdt a btinteto rigyszakban dr, varga Ltszl6 elnok vegzi, akit e vonatkoz6sban dr,
Bagosi Erzsebet bir6 helyettesit,

Az ugyek kioszt6s6t a polg6ri tigyszakban Dr. S6ndorn6 Dr, Annus Zsuzsanna elnokhelyettes v6gzi,
akit e vonatkoz6sban Dr. Magyar Gyongyver bir6 helyettesit,

3.2. Az riltal6nosan alkalmazott iigykiosztAsi modszer rneghatdr ozisa
Az ugykioszt6s alapja minden iigycsoportban az erkezZsi sorend. Az ugyek tan6csra kioszt6sa
iigycsoportonk6nt, a soron kovetkezo rigysz6rn 6s a tan6csok sz6moz1ilnak sonendje szerint
tortdnik,

3'3' Tobb rigyelosztdsi m6dszer egyuttes alkalrraz6s6val kiosztand6 iigyek kioszt6s6nak szab6lyai

; rigycsoportonkdntiszakosod6s

3'4' Az altalanosan alkahnazott rigykioszt6si rn6dszefiol tort6no elt6res eseter meghat6roz6sa,
amelyek krilonosen

3.4.1 . Elt6res az iigy ttrgyilhoz kepest
3.4,1 J, Speci6lis szakertelmet ig6nyel
3,4,1 .2. Nemzetkozi elemet turtalmaz
3 .4.2. P erjo gi helyzethez k6pest
3,4,2.1, Soronkivtili ugy
3.4.2.2. Egyesit6s, egyuttes elbirdl6s v6gett
3 .4.2.3 . Biro kizttrdsa miatt
3.4.2.4. Azijgy erozmenyi elj6r6sdval fenn6ll6 szoros osszefiigg6s miatt
3 ,4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3,4.3 .1. Veyhdtrat6k feldolgoz6sa miatt
3 . 4.3 .2, U gy munkaig6nyess 6ge, terj ed ehn e rni att



eg kikuszobol6se erdekeben

jellegdre
iatt

3.4.4.4, Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) rdvoll6te rniatt
3.4.4.5. Tobb szernpont egyrittes fenndll6sa

3'5. A vezetok 6ltal intdzett ugyek kioszt6sdnak rn6dszere
A bir6s6gi vezetl teszlre az igyek kioszt6s6nak rn6dj6t befoly6solh alja a t1rgyal6sikotelezetts6g
m6rt6ke 6s az igazgatilsi feladatok munkaterhe. A r6sz6re tort6n6 iigykioszt6s az 6ltal6nos
m6dszerek alapjhn tortenik az 3.2-3.4. pontban rnegjeloltek szerint.

3,6. Az rigykioszt6s menete
3.6,1. A bemutat6sa az
A biros6 atkezel6si szab OBH utasit87. $-ai kezd6iratot 6s
elozmenyi iigyiratokkal felszerelve a lajstromba tt ,::Iff*:tkoveto munkanapon az it'odavezeto bemu tatja azi.igyelosztdsra jogosult bir6sdgi vezetonek.

3.6.2. Az irat irtja, a kozremtikodok feladatai

munkanapon bemutatja.

3.7 . Az 6toszt6s rendie
Az ugyek 6toszt6s6ra csak kivetelesen, a jogszabiiyban eloirt feltdtelek fenn6lldsa eseten kerulhet
sot azzal, hogy ilyen esetben az lj,gy kiszign6l6s a az igyelosztAsi rendben meghat;rozott drltal6nos
szab6lyok szerint tcirt6nik.

3 ,7 .1, Az dtoszt6s esetei

lt rn6s bir6s6gi vezeto az ]f;gy int6z6sevel m6sik
megszrin6se, a tartos titvolllte, az
teher biztositdsa, az igyhiiralek

3,,7 ,2. Eljdrds az i.J'gy 6toszt6sakor
Atosztaskor az ijgy iratai bernutat6sra kerulnek a kiosztasra jogosult vezetonek, o az iraton az6tosztds okdnak rnegjeloldse mellett rn6sik tan6csot (bir6t) jelol ki, es d6tumrnal, al6ir6ssal ell6tvabemutatja az irodinak az igyet az 6toszt6s lajstrornban tort6no 6tvezetese 6rdek6ben. A Beisz. g7. 

$(1) bekezd6se ertehneben a kijelol6s m6dosit6sa eset6n az irod.a az igyiratbernutat6s6val ertesitirnind a kor6bban' mind az irjonnan kijelolt birot. Az ilLosztits az illtal{ios i.igykiosztrisi m6dszerekszerint tort6nik.

3'8' Ajeien rigyelosztdsi rend az L,2.,3, es 4. szAmri mell6kletek ettartalmazza.
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a Gyulai J6rdsbir6s69 elnoke

Gyula, 2018. decernber 06.





1. szrimrl mell6klet

A beosztott bir6k 6ltalint6zett iigyek

A mell6klet idobeli hatilya: 2019. janufr 0r. - 2019. december 31.

[an6cssz6m Bir6 neve Intdzett ii gycsoportok
P. 1r. Bajusz Attila Kotelmi jogviszonyb6l ered6, v6grehajt6si, kartAriGsi 6i

.ulaj doni pereket t6rgy al.
Siirg6ss6gi pszichiltriai tntezeti gy6gykezeldi
:lrendel6s6t vdszi.

P.
a
J 1r. Kov6csnd dr. Polydk Timea (otelmi jogviszonyb6l ered6, vdgrehajt6si, birtokperek

is gondnoksag al|helyezds ir6nti perek et ttrgyal.,,
iiirgossdgi pszichiftriai trtezeti gy6gykezelds
:lrendel6set vegzi.
f6voltartdssal kapcsolatos i.igyeket 6s m6s, bir6i
rat6skorbe utalt polg6ri peren kiviili tisveket jntez .

lr. Bir6 Mariann Kozleked6si biincselekm6nyekkel kapcsolatos- tigyeke-
:5rgyal.

P 1r. Vars6nyi Tfmea isalddjogi, gondnoks6g al6 helyez6s''tun.-ti.$&&F
irtokpereket, tul ai doni, c s al 6dj o gi j o gvi szonygi-?lpf {pdtelmi pereket tdrgyaL

tigyeket es- m4s,
kivtili'tigybtat inteZl :

dvoltartdssal kapcsolatos
at6skijrbe utalt polg6ri peren
iirg6ssdgi pszichiiltrrai 'intdzeti' 

"gi6 I6s
rendeldsdt veszi. ' ':

bir6
.. i.

5B

-r.l
:t_

Cr. Varsa Lilszlo

7 P 1r. Magyar Gyongyvdr

f6voltart6ssal kapcsolatos i.igyeket ds .ry15t;i..:6i161
rat6skorbe utalt pols6ri oeren kfviili iigvekef int6.z ' .

)8. 1r. N6meth Zoltin llliitja a nyomoz6si bir6 feladatkordtl --l-l
11.B, 1r. Bagosi Erzsdbet

12,P. Jr. SSndorne dr. Annus Zsuzsanna 3salSdjogi, gondnoks6g al6 helyez6si
rereket t6rgyal.

tulajdoni 6ibiltet

f6voltarl6ssal kapcsolatos iigyeket ds maq, bfroi
rat6skorbe utalt polgriri peren kivtili tigyekbt".iiltdz.
Stirg6ss6gi pszichiftriai intlzetr gy6g-y\97elds
rlrendel6sdt vdszi.

1r. Kis Krisztina Vegyes kioszt6sf tigyeket tfrgyal. Ellfutla a nyomozpsr
bir6 feladatkor6t. Fiatalkorirak i.igyeinek tar
<ijelcilt bir6.



I

2. szfmrf mell6kletek

A beosztott titkrirok 6s bfr6s6gi iigyint6z6k 6ltal intlzett iigyek

A melldklet id6beli hat6lya: 20l9.janu6r 0r. - 2019. december 31.

fandcsszdm Ndv InL6zett i.i g yc s o po rlok
23. tan|cs

i r,.i,

Jr. J6mbor Ilona - A kcizpontositott szabilly
int6zdse.

Siirgossdgi pszichrfitriai rte:zeti gy6gyki:e.2,,e,\(gy
elrendel6s6t vegzi.
- Mag6nv6das tigyekben szemdlyes megh
megtart6sa
- meghozhat6 d6nt6sek koreben ah intdzkeddsek, a bir6k m.1|egj
k
- Bfr6s6gi kcizvetit6i (medi6ci6s) i.igyek
Battonyai J6rfsbir6s6g ds a B6k6si J
i lletdkessdei ter{il et6n.

tan6cs Zsorr Attila - A kozpontositott
intdzdse.
- Siirgoss6gi pszichi6triai
-'lrendel6s6t vegzi.
- Mag6nv6das tigyekben
megtaft6sa.
- A titk6ri hat6skorben is
:latin ozathozatal, e gy6b
<urrenci6lis tieyintdz6s.

szabrilys
, _ :. ,._! 

_,,..-.i i l

. ,..,i:j.j :

inLezeti gy6gykbzeld!

szem6lyes megh

J6. tan6cs Bang6nd dr. Atol Zsuzsanna

lt, Miskolczi-Steurer
Annamdria

- A ktrzpontositott szab6lys6rtesi bir6s@
int6z6se.
- Si.irgoss6gi pszichi6triai rntezetr gy6gykezel6r
elrendel6s6t vegzi.
- Mag6nvridas i.igyekben szem6lyes meghallgatfr
megtartSsa.
- A titkdri hatdskorben is meghozhat6 dont6sek kordben z

hatdrozathozata| egy6b int6zkeddsek, a birtk mellett
kunenci6lis tigyintdz6s.
- Polg6ri nem peres tigyekben, v6grehajtrlsi tigyekben j6r
el. Megkeresett bfr6s6e el6tti meshallsatiisokat tart.



tandcs r. Kalapos Marianna PolgSri nem peres iigyekben, v6grehajt6si rigyekUen j6
-' l

Megkeresett bir6sdg elotti meghallgatdsokat tart. i,
Siirgoss6gi pszichi6triai rntezeti gyogyktpzele

rendeldsdt vegzi. I

dr. Kov6csnd dr. Poly6k Timea bir6 mellett a Pp.,11. g

ran meghatdrozott feladatokat all6tia. I

Annusn6 Veselicz R6zsa A Gyulai J6r6sbir6s6g valamennyi, biintet6 rigyszaltban
ztiletett joger6s iigydont6 hat6rozattal kapcsolatos 

,

tatisztikai adatlap, egy6ni statisztikai lap kidllitdsa, ;

lSir6sa a BIIR-ben, illetve a BNYO r6sz6re. i

A bir6srigi ijgyirrtezo altal ellffihat6 feladatokr6l: sz6l6
612008. (IIL26.) Kormdnyrendeibtben'floglattbknak
regfelelo feladatok, igy ki.ilonosen:
A terheltnek a kegyelmi dont6shez yes
datainak beszerzdse ir6nti intdi liiii
ontdshez iratoknak ds

egyelmi y6rt 
j'r, 

feiel6s
riniszterhe 's l

A bir6s6gi iigyint6zok 6ltal ell6thar6 felzida{Okf6i::sz6l6
612008. (IIL26.) Korm6nyrendelet 361A. '$,(1) €s (2)
ekezdds6ben meghat6rozott feladatok - bir6s6,!i,ti{k6rok
:inyitfsa ds feliigyelete mellett -
a Szabs. tv. l4l. S (7) bekez

f rs 69, p enzbir sfry me gfizet6 s 6re
Izdrdsrailtvitltoztathsiltmelloz6,' :' 

: . :1,
a Szabs. tv. 89. g (5) bekezddse szerint,hit' nyj

dzbesitds elrendel6se ,, :':'i''

A biintetoligyekben hozott hat6iozatok t6sp
crinabir6s6gokra 6s egy6b szervekre h6nil6 kt6l
z6lo IM rendeletben meghat6rozott drtesitolapok
i6[lit6sa, al|irlsa, i: rr ' jr r .';' ;

SZNYR adatbfuis hasznillata. adatlek6r k
:lvitele .jogerosen befelezett szab6lysdrt6ses

I6th Judit Alina

bllebbez6st, a feli.ilvizsg6lati k6relmet
r6relmet visszautasit6.
igazol6si kd{elmet aPp. 150. $ (2) bekezd6s.E-.-al.bpjdn

Dr. Bajusz Attila 1. sz6mri tandcs bir6ja
igyek tigyviteli feladatainak ell6t6sa, flgy :

A bir6s6gi tigyint6z6k 6ltal ell6that6 e l

hi6nyp6tl6sra felhfv6, : : :': l

a polgfn perrendtart6sr6l sz6l6 2016. 
'dvi

a peniiitdsi-. I r '



' -l-;'t';l-ll:i
lutasit6, valamint az igazolfusi k6relemnek helyt ad6;',..i:' l

5zo, valamint akitizotthatitrnap el6tt a t6rgyal6si -,,,1. ,1

hat6rnapot elhalaszt6,
tigygondnokotkirendelo, ' :.i
kcilts6g elolegez6s6re kdtelez6 , I i. "i ,'

kcilts6gmentess6g, kolts6gfelj e gyzdsi j og en
munkav6llal6i kolts6gkedvezmdny ir6nti k{rplgi

lbir6l6sara vonatkoz6, valamint kolts6gmentesp6
oltsdgfeljegyzdsi jog megvon6s6r6l s2616, ,'t'), ,,','-'---O'-'J-O _i : i'r::J,.

perkiiltsdg-biztositdkdsszegdrol rendelkezo),,1,i.._,,,. voDzvSvrvr rw'uwr\vzu, , . ,: 
Lti.lr_li:_j:i i

az itelet 6s az elj6r6st befejezo vdgzds k6zbesitdsdnel
set6t kiv6ve, a kdzbesitdsi kifog6snak helyt ad6, vh
zt v rsszautasit6 vagy elutasit6,

tolmdcs kirendel6s6re vonatkoz6, tolm6csdijalll
brditrisi dij at meg6llapito,
az eljfrds sziineteldsdt me g6llapit6,
az eljdrds felbeszakadhsht aPp. 119. g (1) bek

/ pontj a alapjhn meg6llapit6,

aPp.144. $-a alapj6n hirdetm6nyi k6zbesit6st
aPp.147. $-a alapj6n hat6rid6t meghosszabbi---r'.J-*^_rJ-^.
a Pp. 359. $ (1) bekezddse szerinti jogerot tanfsit6,lii ..l

a Pp. 390. $ (2) bekezd6se szerinti fel
koz6 6szrev6tel eloterieszt6s6nek

lhiv6,Pp. 357. $ (2)bekezdds6ben
aPp. 399. $ (1) bekezd6se alapjdn

aPp.259. $ (1) bekezd6se szerinti eljfr6st megsztintei$".
618. $ (2) bekezddse szerinti elj6r6st

meshozatala.
A fentieken tril a Korm. rendelet 5. $-a 6rtelmdben,a
tasit6s6nak megfelel6en elkdsziti a nem ;'^r;ii"

5rdemdben hozott, a bir6 6ltal megjelolt egy6b h
intdzked6sek tervezetdt.



szi.iksdges adatokat tartalmaz6 iratoknak
egyelmi kdrelemnek az igazsilgigyert felelo
riniszterhez tort6n6 felterieszt6se.
a Gyulai J6r6sbir6s6g szab6lys6rt6si irod6j 6ban:
postabont6s, iktat6s, szabtiysert6si lajstrom vezet6se
b6ly6rtdsi lajstrom mtrtat6ztsa. iratok irattitrozdsa

iigyfelek fogad6sa, tfijdkoztatilsa, ,

alkalmank6nt biinteto 6s polg6ri nodavezetoi feladat

szab6lys6rt6si iratokkal kapcsolatos iigyint6z6s (vd
efuilsa, kiad6sa),
stati s ztikai adatszolsfLltattLs.



ing66rver6s eset6n, amennyiben a vev6 a vetelfntit ne
i meg 6s az ing6s6g kevesebbdrt keriil eladdsra,

lonbozet megfizet6s6re kdtelezi; [125, ,$ (2

buniigyi zdrlat eset6n az ingatlan z6rgondnokdnak diji
egilllapitja, a torvdnysz6ki v6grehajt6 e

t99.

I



3. mell6klet

A kirendelt bir6k 6ltal intezett iigyek

A mell6klet id6beli hat6lya: 2019. ianuitr l- 2019. december 31 .

4. mell6klet

A kirendelt titk6rok 6s bir6s6gi ngyintdzok iltal rntezett iigyek

Amell6klet id6beli hat6Iya:2019.janu6r 0L -2019. december 31.

Tan6cssz6m Ndv

Kirendelds
a Jdr6sbtr6s6ghoz Inllzett Ugycsopofi

Honnan Id6tartam

8B dr. Boromb6s Anita bir6 31ulai
fdrv6nysz6k

2019. janudr

r-2019.
Jecember 3 1.

Vegyes kioszt6sf - fok6nt
lleni - btintet6 iigyeket,
!s kiemelt jelentosdgu btiqlel(
igyeket tdrgyal. Elliltja t
ryomoz6si biro feladatkordt
riatalkorriak tigyeinek tdrgy alilsfu e
iiielolt bir6.

Tan6cssz6m Ndv

Kirendel6s
a Jdrdsbir6sdghoz Intdze|I Ugycsoport

Honnan Id6tarlam

19, tan6cs Bujdosond dr. Trippor
),likoletta

Bdkdscsabai
f616sbir6s6g

2018.
rugusztus 2l-
l0 1 9. jrinius
10.

V6grehajt6si iigyekben j6r el.

18. tandcs Jr. Hesedris Norbert B6la lzarvasi
fiir6sbfr6sdg

019, januiir
- 2019,
ecember 31.

A. kozpontositott szab6lys6rt6si'bir6s6gra
\,rkezo iigyek intdzdse. ..: , ,1 :" 

_- Siirg6ssdgi pszichthtrtar ,: t$ezett
3y6gykezeI6s elrendelds6t vdgzi. . 1 

:,r

. Mag6nv6das iigyekben I szemdlyes
neghallgat6s megtart6sa. :,:.r,.;
- A titkdri hat6skcirben is meghozhatd
lont6sek kor6ben a hattnozathozatal:
rgy6b int6zked6sek, a

kurrenci6lis i.igyintdz6s.
bir6k melleft!

- Polg6ri nem peres
v6grehajt6si iigyekben

rigyekbeu
jpr, .eI

t" elottMegkeresett bir6s69
meghallgat6sokat tart. ,',1.-..
- dr. Vars6nyi Timea bir6 melletii:bt:Ppl
11, $-6ban meghatlrozott,feladatokat
jl6tia. .. , r.\ i.,,i,:!it,:,;-
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