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1. Alapadatok

Az ugytioszt6si rendet a j6r6sbir6s69 eh-rok e hatarozza meg.

L2' Aj6r6sbir6s6g rigyeloszt6si rendjet a biros6gok szewezet6rol es igazgattrsdr6l sz6l6 2011. 6yi
CLXI. ton,6ny (Bszi,) 9. $ (1) bekezdese alapjd.n - figyelernmel a 612015. (K. 30.) oBH utasitd.s\-L^r. ror\/erry (rrs,zl,, v. s (lJ DeKezdese atapJan - Iigyelernrnel a 6/'2015. (xl. 30.) oBH utasitfi.s
(Ig. szab.) 115. $ (1) bekezddsetren hat6rozott elvekle - a Biroi Tan6cs 6s a kollegiumdk
vdlernerryenek ismeretebeu a20lg.6vle vonatkozoan az allbbiak szerint hatiirozom meg.

2. A bir6sdgon miikiid6 iigyszahok

2,1 , Bilrrteto
A j6r6sbir6sdg es igazs6gtigyi alkalmazottat a buntetoelj6r6sr6l szolo i998, 6vi XIk.
torvenyben (B 2017, evi XC. torvenyben (irj Be,) es az egyeb jogszabilyokbdn
meghat6rozott, hat6skorebe es illetekess6g6be tatluozo, a kovetkezo iigycsopoftokba
sorolt brintetoiigyeKoeu .; arnar e1.

2.l.L Bunteto ugyszak r.igycsoportjai feisorol6sa

;,:lsofokribi.intetorigy
; hatalkorubuntetougye

; biinteto nenperes iigy
; icir6sdgi me:ntesites ir6nti tigy
; :gyeb (vegyes) ugy

2.2. Szirbiiys6rtes
A j6r6sbiros6g tgazsir,gugyi alkahnazottai a szab6lys6rtesekroT, a szabiiysertesi elj6r6sr,5l es
szabdlysertesi nyilvdntart6si rendszen'ol szolo 2012. 6vi II. torvenyben (Szabs. tv,) 6s az. egy$
logszabtiyokban neghatarozott, a jirdsbirosAg hatdskordbe es illetekess6gebe tartozo, a kovetkez
iigycsoporlokba sorolt szabdlyserl6si iigyekber-r j6rnak el,

2.2, I . Szab6lyserte:;i i.igyszak ugycsoportl ai felsoro I As a

; r;zabdiysertesr elzfrassal is sir.lthat6 szab6lysertds rniatti ugy
; szab6lysertes i hato s6 g hatdr o'zata ellen b enyuj tott kifo g6s (panasz)

a

b

o

1

)

)

szab6lyserlesi pemj it6si i.igy
szab6lyserlesi r-igyben ernelt ugyeszi ov6s
rizab6lys6rlesi egy6b (vegyes) ugy
it'penzbitsttl;, a helyszini birs69 szabd.lyser16si elz6r6sra torteno atvaltoztatasa ir61ti ti;gy
rn koz6ldektj rnunka elzlrisra tort6no 6tv|rtoztatitsa ir6nti ugy



2,3, Civilisztika
,$. j6r6sbiros6g birAi (tan6csa alkahnazottai a
dvi III. torvdnyben (Pp.), 6vi CXXX.
jpgszabAlyokban meghathroz hatdskor6be 6s
tlgycsoportokba sorolt poig6ri rigyekben j6mak el.

Polgdri pen'endtarlAsrol sz6lo 1952.
torvenyben ("j Pp.) 6s az egydb
illetdkesseg ebe tartozo, a kovetkezo

2.3,L Civilisztikai ugyszakok felsorold.sa
2.3.2. Polg6ri
2.3.2.i. Polg6ri rigyszak ugycsoportjai felsorol6sa
; elsofokri polg6ri peres ugy
; polgSn nemperes ugy
; v6grehajt6si ugy

2.3,3, Gazdashgt
2,3,3.1, Gazdas6gi rigyszak ugycsopofi.lai felsoroliisa
; elsofoki gazdas|gi peres iigy
; elsofoku gazdashgi nernperes ugy

3. Ugyszakok szerinti iirgykiosztris

,| jdrdtlbil6s6g elnoke a kioszt6snak a birAk, a bir6s6gi titkArok, a birosd.gi ugyiritezo kozotti
nflunkateher jelentos elt6r6set eredm6nyezo hattn|t (munkateher: kiegyenlit6s6nek elve), tovftbb,; az
upVelosztdsi rend m6dosit6s6nak felteteleit negyedevente fehilvizsgdlja, ds szuks69 eset6n
kezd ern eny ezi az ii gyel os ztasi rend mo do s itds 6t,

3.1 . Az', iigykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesitest is
.{z tigy'ek kioszt6s6t a biinteto tigyszakban dr. Varga Laszlo elnok vegzi, akit e vonatkozdr;ban dr,
Bagosi Erzs6bet bir6 helyettesit.

{z iigyek kiosztas6t a polg6li tigyszakban Dr, Sdndome Dr, Annus Zsuzsanna elnokhelyettes v6gzi,
akit e vonatkozAsban Dr, Magyar Gyongyv6r bir"o helyettesit,

3 .2, Az 6ltal6nosan alkalnrazott r.igykioszt6si m6dszer meghat6r' oz6sa
Az iigl'kioszt6s alapja minden rigycsoporlban az 6rkezesi sorend. Az iigyek tan6csra kioszt6sa
u[ycsoporlonk6nt, a soron kovetkezo ugysziir-r-r 6s a tandcsok sz6mozdsinak: sorrendje szerint
tdrtdnik.

3.3. Tobb rigyeloszt6si m6dszer egyuttes alkalmaz6sdval krosztand6 iigyek l<ioszt6,s6nak szabdlyai

; ugycsoportonkentiszakosodds

3.4, Ait 6ltal6nosan alkalmazott i.igykiosztAsi m6dszertol tort6no elt6r6s esetei rneghatlLrozdsa,
arneiyek kiilonosen

?41Fi
3.4.1.1.
aA14
J ,+, I .L,

3 .4,2. P erjogi helyzeLhez k6pest
3t,4.2.1 . Soronkivuli iigy
31,4,2.2. Egyesit6s, egyuttes elbirdl6s v6gett
3.4.2,3, Bfro kiz6r6sa rniatt
3.4.2.4. Azngy elozmenyi elj6rasaval fenniillo szol'os osszeliggds rniatt
3.4.3, Iigyenietes munkateher biztosit6sa vegett



3 .4.3 .I . tJ gyhdtralek feldolgoz6sa miat
3.4.3.2. Ugy rnunkaigenyessdge, terjedelme rniatt
3.4'3 '3 ' Az ugyek erkez6sebol adod6 egyenlotlens6g kikuszobol6se erdekeben
3.4,4. Egyeb korulrnenyekhez kdpest
3.4.4,1. Itelkezesi sziinet taftarna alatt t,agy rniatt
3,4.4.2, Bir6 tavollete rniatt - figyelernn-rel azigy ielleg6re
3.4.4.3, Bir6 szolglLlati viszony6nak megszi.inese miatt
3.4,4.4. Biro tartos (30 napot rneglialado) trivollete miatt
3,4,4.5. Tobb szernpont egyiittes fenn6ll6sa

3.5, A vezetok 6ItaI intezett ugyek kiosztasdnak rnodszere
A bir6s6gi vezeto reszdre az igyek kiosztAs6nak rn6dj6t befolydsolhatla a tfu-gyal6si
tnerldker ds az igazgatdsi feladatok munkaterhe, A reszere tort6no rigykioszt6s
m6dszerek alapjdn torl6nik az 3,2-3.4. por-rtban rnegjeloltek szerint.

3,6, Az rigykiosztas rnenete
3.6,1. A. kiosztando ugy bemutat6sa az iigykiosztdsrajogosultnak
Abir6srigok egys6ges iratkezeldsi szabiiyzatdrol szolo 1112014. (XIL23.) OBH utasitds (Beisz.) 85-
87. $-ai 6rtehn6ben a kezdoiratot es a kezd6tratkent kezeiendo iratot ugyiratk6nt az esetleges
elozmenyi rigyiratokkal felszerelve a lajstromba torl€nobejegyzes napj6n, de legkesobb az 6rkezgst
koveto rnunkanapon az irodavezet6 bemutatla az ugyeloszt6sra jogosult bir6s6gi vezetonek.

3,6,2. A.z rat utja, a kozremukodok fbladatai
Az .jgy esobb az apapon a
jelen ii1 loen kije nvorrlb[n
vissza 1, Uir6 kijel tiz eljako
bir6i ta k a kijelol6s napj6n, de legk6sobb a kovetkeLo
munkanapon bernutatja

3 ,l . Az 6toszt6s r erLdj e

Az ugyek dtoszt6s6ra csak kivetelesen, a jogszabdlyban eloirt feltetelek fenndllAsa eset6n ketiilhet
sor azzttl, hogy ilyen esetben azigy kiszigndl6sa az rigyeloszt6si rendben meghatAlozott 6ltal5nos
szab6lyok szerint tijrleni k.

3,7 .1. A.z |tosztits esetei
A bir6s6g elnoke, illetve az ugykiosztdsrajogosult rn6s bir ;gy rntezes6v<d maJik
tandcsot (bit6t) jelol ki akizitrasa, a bir'6 szolg6lati viszony e, a tartos tdvollete. az
iigy jeJlegere is figyeletlrnel t6r,o11ete, az egyenletes rn sitd,sa, az igyh(trallk
feldoigozdsa, a bir6 dthelyezese, kirendelese es krzarasa eseten.

3,7 ,2. Erljd"L6s az ldgy dtoszt6sakor
Atosztd.skor az i.gy iratai bemutatAsla kenilnek a kioszt6sra jogosult vezetonek, o az *aton az
Atosztat; okanak megelol6se rnellett rnasik tan6csot (biL6t) jelol ki, 6s d6turnrnal, alAir6ssal elldLtva
bernutatja az ttodanak azigyet az |tosztas lajstrornban torteno dtvezetese drclekeben, A Beisz, g7] g
(1) bekezdese 6r1elrneben a kr.leloies rnodositiisa eseten az toda az ugytrat bemutat6s6vali 6rtetiti
tnind a kor'6bban, t.t-tiud az iqonnan ki.1elolt birot. Az 6toszt6s az iitalilios ugykioszt6si modszerpk
szerint tort6nik.

3'8. A j;len tigyelosztS.si rend az 1.,2.,3, es 4. sz6nu rnellekletekettatlahnazza.

i

dr.

\ryulal

I.lri
VargarrT*asz1ip',ljsz16

kotelezettspg
az 61tal6n9s

Gyula, 2019. szeptr:rnber 17.

Jalasbirogdg elnoke





1. szfmri melldklet

A beosztott bir6k fltal int6zett i.igyek

A rnelleklet idobeli hatilya: 2019. szepten-iber 01 . - 2019, december 31.

ANACSSZAII lro neve Intezett u gycsopor-tok
r. Bajusz Attila I(otelmi jogvtszonyb6l eredo, v6grehajt6si, l<6rterlt6si

ulaj doni pereket tfu gyal
urgoss6gi pszichi6tria\ intezeti p;yogykezelf.
rendel6s6t

r. I(ovacsne dr, Polydk Tirnea otehni jogrriszonyb6l eredo, vegrehajt6si, bi
:s gondnoksdg aid. helyez6s ir6nti pereket 16"15;ya1,

iirgoss6gi pszichid:tliai intezeti
lendeles6t vegzi.

pry6eylkezeld

6vo1tart6ssal kapcsolatos rigyeket es rn6s,
at6skorbe utalt polg6ri peren kivlili ugyeket rntez.

r. Bir<i Mariann Kozleked6si biincselekm6nyekkel kapcsolatos ri]gyeke
tareyal.

r. Vars6nyi Tirnea sal6djogi, gondnoksdg aI6 helyez6s irdnti perelcet
ulokpereket, tulajdoni, csaladjogi jogviszomyon {lapui
otelrni peleket tdrgya1
'iivoltartdssal kapcsolatcs rigyeket es rnds,avoltartassal Kapcsolatcs ligyeket es rnas, bir6i
at6skorbe utalt polg6ri peren kiviili ugyeket int€2.
rirgossegi pszichi6triai inLezeti 6;yogyftezeid
h'endeles6t veezi

r. Varga LiszIo gyes kioszt6sir - fok6nt eroszakos jeiiegu, visbzadl(

Magyar Gyongyver' lsal6djogi, gondnoks69 a16 helyez6si perekel, k6rtfritesi,
tulajdoni es birlokpereket, orokl6si, valamint csal6djogi
j o gvrszo nyon al apu16 kotelni pereket tttrgyal,
iirgossegi pszichi6triai intezeti c,v6svkezr'16
lrendelesdt vdszi.
dvoltaddssal kapcsolatos ugyeket 6s rnas, biro
ataskorbe r.rtalt polgdri peren kivuli iieveket inlez.

r, Bagosi Erzsebet 'egyes kiosztdsu, fok6nt \/agyon elleni bunj.eto ii
dasdgi 6s kiemelt jelentos6gu rigyeket tdrgyal,

nyornozAsi biro feladatkoret. Fiatalkoru;ak ti
arqyalds6ra ki jelolt biro.

r. S6ndonre dr. Annus Zsuzsanna sal6diogi, gondnoksdg al5 helyezesi tulajdoni 6s $irtok
prpkpf t.i ro'vel

6r,oltart6ssal kapcsolatos tigyeket 6s m6s, bir6i
atdskolbe utalt polg6ri peren kivtili ug,yeket tntez.
i.irgoss6gi pszichi6triai int6zeti g5yogyf,.ezel(
lrendeleset v6szi

r, Kis Krisztina egyes kiosztasir rigyeket tdrgyal. Elldtja a n
iro f'eladatkolet. Fiatalkoruak figyeinek t6
ijelolt biro.

I 6s 6ra



2. szimlf melldkletek

A beosztott titk:irok 6s bir6srigi iigyint6z6k riltal intlzett figyel<

A melleklet idobeli hatfiya: 2019. szeptember 0 j , - 2019. december 3 1 .

fan6,lssz6m Ndv nlezett ti svc.s o n orto k
23. tandcs dr. Jdmbor Ilona

kurrencidlis tigyintez6s.

gyogykezeles

meghallgatds

27. Iandcs dr, Zsori Attila

36. tan6cs Bang6ne dr, Atol Zsuzsanna

37, tandcs Jr. Miskolczi-Steure
Annam6ria

- A i{ozpontositott szabalys6rtesi biros6gra 6;:kez6 rigyek
intez6se.

Surgoss6gi pszichiatriai intezeti gyogyk ezele:
elrendeles6t ve54zi,

f'p. 11. $-dbar

rneghallgat6s

- cL. Varsdr-ryi Tirnea biro mellett a
meghatdrozott f'eladatokat elldtj a.
- Mag6nv6das r-igyekben szern6lyes
megtartasa,
- A titkari hatdsko.ben is meghozhato dontdsek kor6ben e

hati*ozathozatal, egy6b rntdzkedesek, a bir-6k rnellettr
kut'rer-rct 61t s tigl,intezes.
-_PolgAri nem per.es rigyehben, vegrehajtdsj ugyekben j6r
e1. Megkeres etl biros dg elotti rneghal I gat6sol<at tart,



tan6cs L', I(alapos Marianna - Polg6ri nem peres i.igyekben, vegrehajt6si iigyekl

] irn"gt.r.rett birosag elotti rneghallgatdsokat tart,
- Srirgossegi pszichi6triai inlezeti 55y6gy1
elr'endeles6t v€gzi.
- dr. Bajusz Attila biro rnellett a Pp. 11.

meghatdrozott feladatokat ell6ti a.

)en Jar

;,ezeles

$-aban

\nnusne Veselicz R6zsa - A Gyulai JArdsbir6sdg valamennyi, btintetS tigysza
szuletett joger5s ugydontfi hatdrozattal kapcsolatos
statisztikai adatlap, egyeni statisztikai lap kialJitasa,
aldirdsa a BIIR-ben, illetve a BNYO resz6re.
- A birosdgi ugyintdzo iital ell6that6 feladeLtokr6
5612008, (III.26.) I(orndnyrendeletber-r foglal
rnegfelelo feladatok, igy kulonosen:
- A terheltnek a kegyelmi dont6shez szr.iks6g(-s sze
adatainak beszerz6se irdnti intezkedes, a ke
donteshez szrikseges adatokat tulalmazo jlatokt
kegyelrni kerelen'inek az igazsdgltgy'=rt
mini szterhez torleno feitelj eszt6se,
- A bir:6s6gi ugyintezok 61ta1 ell6thato feladatokro
5612008. (11I.26.) I(orm6nyrendelet 361A, ii (1)
bekezd6seben meghatfuozotl feladatok - bir6s6gi t
ir6nyit6sa 6s felugyelete mellett - eli6t6sa, igy ktlor
- a Szabs. tv. 141. g (7) bekezd6se szednt a he

bilsdg, penzbils6g megfizetesele tekintettel szabdll
elztr 6sr a 6tv 6|to ztalfrs 6t rnelio zo,
- a Szabs. tv. 89. g (5) bekezd6se szerint hirde
kezbesites elrendelese
- A biintetotigyekben hozott hatdrozatok vegre

ban

sz61o

taknak

m61yes
gyehni
rak 6s

felelos

I szoli
6s (2)
itk6rok
osen:
,lyszini
,s6fiesi

tm6nyi

hajt6sa

atokrol
olapol

adatok
)en.

I6t1i Judit Alina - Dr, Bajusz Attila 1. sz6mri tan6cs bir6ja altal intezt
tigyek ugyviteli feladatainak ell6t6sa, iigykezel6se.
- A bir'6sd.gi igyintezok 6lta1 ell6thato egyes felad
szolo 5612008, (lII. 26.) Korm6nyrendelet 7. g (1)
bekezdesdben rcgzitett es az al6bbiakban r\sz
feladatok ell6tAsa dr, Bajusz Attila 1, sz6rnu tandcr
utasitasdnak megfeleloen cjn6llo an e|16rva, on6116
joggal:
- hi6nypotl6sra felhiv<i,
- a polg6ri perrendtart6sr6l szolo 2016. 6vi (

torveny(a tov6bbiakban: Pp.) 176. $
bekezdes k) es l) pontja es 176. $ (2) bek
valarnir-rt 618. $ (1) bekezddse alapj6n a tr<erese

visszautasito, tovdbbd a pp. 618. $ (1) bekezclese al
biros6gi rneghagyiissal szerrbeni ellentrnond
fellebbezest, a fehilvizsgdlati k6relmet, a pe

kelelmet visszautasito.

rIt

atokrol
es (2)

Ietezetl
,1^{*A.i^r ur.r.LiJd

al6ir6si

]XXX
(1)

ezd6se

llevelel
aplirn e

5sf ,

rrujit6s:



igazol6si k6rehnet a Pp. 150. {i (2) bekezd6se alapjA
iutasito, valamint az rgazoTlsi kerelemnek helW aclo.

rdezo, valamint a kitiizott hat6niap elott a fiirgyal6si _

- hat6mapot elhalaszto,
tigygondnokot kirendeio,
koltseg elol egezes6re kotelezo,
ko 1 tsdgrnentess 6 g, ko ltsdgfelj, :,gyzesi j o g engedelyez6se
s munkav6llal6i kolts6gkedvezmeny irdnti ker.ele
lbir6l6sirra vonatkoz6, valamint ko lts6smentess6
oltsegfelj egyzest jo g rnegvon6sarol sz6l6,
perko ltseg-biztosit6k osszegerol rendelkez:o,
az itd\eI" es az elj6r.6st befej<=zo vegzes kezbesitdsen

setet kiveve, a k6zbesit6si kifogesnak hely.t ad6, valamin
vrsszar-rtasi l: o v agy elutasito,
tolmd,cs kirendel6s6re vonatkoz6, tolm6csdijat
dltdsi dijat rnegdllapito,

az eljtr in szuneteles6t rneg6llapito,
az ell|rin f6lbeszakadAsrit a pp. 119. $ (t) bekezd6s b)

) pontja alapjrin rneg6llapit6,
a bilosdgi igyintezo 6lt:al megho:zott v6

ekintet6ben kijavito es kiegeszito,
a biros6gi ugyintezo 6ltal rnegho zott, a
rosd.got neln koto veg:z6sek

vonatkozo,
a Pp, 144. g-a alapj6n hirdetrn6nyi kezbesit6st elrendelo,
a Pp. 147. g-a alaplln hat6r-idot meghosszabbit6,
a Pp. 359. g (1) bekezd6se szerinti jogerot tanirsit6,

a Pp. 390. $ (2) bekezcl6se szer.inti fellebbez6s
vonatkoz6 eszrevdtel el6terjesztdsenek lehetos6s6
felhivo,Pp. 357. $ (2) bekezdesdben

aPp. 399. g (1) bekezd6se alapjtn perirjitAsi k6relm
sszautasito,
aPp.259, g (1) bekezd6se szerinti elj6.r6st megsztinteto,
a Pp, 618. S (2) bekezd6se szer-inti elj6r6s;t n-tegszuntet
egz6sek rneghozatala.

meghatiirozott,
negvhltoztathst

feladatokl6

eszn6 Kem Erika

A fentieken tirl a I(orm. rendelr:t 5, $-a 6r1r:hn6ben a bi
tasitdsAnak meglbleloen elk6sziti a nerrr az u
rdemdben hozott, a biro 61ta1 rnegelolt egyeb hattrozato

int6zked6sek tervezet6t,

eruezetet.
A buntetor"igyekben hozott hatd.rozatok
ran a biros6gokra 6s egyeb szervekre hdru,lo

vegrehaj

- A1112003.(V,8.) IM-BM-PM egyiirtes r"n,J"let ulapian
br-inj elkezeles.

A bir6s6gi r-igyr'tezok 6ltal ell6that6 egyers feladatokr6
:oio 5612008. (lll. 26.) I(onn6nyrenrlelet 5. g-r
rtelmdben a biros6gi titk6r utasit6s6nak rnegfelel6r
lk6sziti a neln az :i,gy drdemebcn hozott, a biros6gi titk
Ital megelolt egyeb hat6rozatok 6s int6zkecld

zo16 IM rendeletben mephatdrozott erlesitolapo
irillitrlsa, aliir6sa.
A terheltnek a ke dontir;hez szerndl



atarnak beszerzese ird.nti int6zked6s, a kQgyehnj
onteshez szrikseges adatokat tarLahnazo iratokinak d

egyelmi kerelernnek az igazsigp,gyeft felelc
riniszter hez torteno felterj eszt6se,
a Gyul ai J 6r6sbir6 s 69 szab 5.1ys ert6si ir-o ddj 6tr an :

zab6lyerl6si la.jstrorn mutatoziisa, iratok irattlroz,it
elejtezese,
ti gyf'el ek fb gadds a, tdj ekoztatina,
alkahnankent bunteto 6s polg6ri irodavezertoi feladato

l16t6sa.

postabontds, iktatds, szatr6iys6rt6si lajstrorn vezet6se

szab6lysert6si iratokkal kapcsolatos rigyint6ir6s (v
eir6sa, kiadasa),
statisztikai adatszol 11tat6s.

ribek l(atalin
biros6gi 1eti1t6 vegzds kibocs6t6sa 6s/vagy
vegrehajtdsi lap kibocs6tdsa a birosd:g polg6r.i I
rzo tt rn aras ztalo hat|r ozata alapjdn;
a birosdg buritetoiigyben hozott hatarozatftrak a polgAri

6grehajtAs elrendel6se sor6n:

jogr rgennyel kapcsolatos marasztal6st tatlralmazb re
lapj6n;
a bir6s6g 6ltal jov6hagyott egyezseg alapj6n; tart6sdi
hajt6sa 6rdekeben;
a birosag szab6lyserlessel okozott klrr eriek6ne

e gfi z etes ere ko te1 ezo hatdt ozata alapi in.
vegrehajt6si lap ki6ilit6sAt megtagadja, ha a v6gri:hajt6s
lrelcr,r teliccpn qlqnfqlon6releln teljesen alaptalan.
vdgrehajt6si lapot a k6r'elemtol eltdroen lllitja {i, ha

69r ehalt6si k6relem r6szben alaptalan

6 greh aj t 6s fo gan ato s itd,s a s r:rdn b 6nnilyen u,gyb en :

az ados teljesitese esetdn arnennyiben a v6grehajt{rst kerc
isnrerte a teljesit6st, de nem fizette meg a. vegrpha;t6sj
oltsegeket vagy elmulasztotta a Vht. 41. $ (1) beftezd6st
zerinti nyrlatkozatot, eljd.r a v6greJraltds] rig:
eterjesztdset kovetoen, a vdgrehajt6st k6r6 kotelez6s6ben

ill i a vegrehajt6st; [41 $ (3) bek.],
- kero k6relm6re eljdr a veg[ehajli
fe [48. $ a) pont), amennyibetr ez {nesna

vegr ehaj t6.si kerelem elutasit6sa
rnegsztnteto v6gz6s (vegrehajt6st k6rtr kerbl

felszarnol iisi elj 6r5.s eh'endei6s ekor)
6 greh aj t 6s fo gan ato s itd,s a s r:rdn b 6nnilyen u,gyb en :

jog6t nern s6r1i, illetve az tlyen esetekben [elfirggesztet
rvekher-r e fnlrrfqf4c eltcnrlel 4cA.Al ;,.+A-1,^A;1., l<1 -qr.iigyekben a folyatds elrendeles6rol intezkedik [51, g];

illetve kiilon torveny szerinl-, p6ld6ul felsz6rnol6si elrd
5s elrendel6s6t kovetoen a v6greha.jt6si elj6r

egszrinteti, korl6.tozza; [55. $ a) es b) pont]
amennyiben a vegrehajthato okirat kidllit6srit kovetoen
egrehajtdst kero keri, elrendeli az egydbkent nent
agyont6lgyak lefog1al6s6t, a rnentes vagy0nt6rl
6tel6r6nak, a v6telhez adott kQlcson, elkesrzit6s, javit

L-'' Ylr
a v6grehajt6st kero k6relm6re a vdgrehajtAsrt rneg$zi.inteti
agy korldtozza, arftenflyiben ez mdsnak a jogdt neln serti.



ijdrnak behajtdsa eset6n; [89. $ (3) bek.]
ing66rver6s eset6n, amennyiben a vevo a v6tel6rat
zeti rneg 6s az ingos6g kevesebb6rt keriil e1ad6sra,
eteldr-krilonbozet megfizetdsere kotelezi; ll21. $ (2

btiniigyi zhrlat
egSllapitja, a

eseten az ingatlan z6rgondnokdnak dij6
torvenysz6ki vegrehajt6 el6terjeszt



3. mell6klet

A kirendelt birok 6ltai tntezett rigyek

A melleklet idobeli hat6lya: z0l9.janu6r 1- 2019. decernber 31.

4. mell6klet

A kirendelt titk6rok es bir6sdgi ugyintezok

A melleklet idobeli hat6lya: 2019. szepternber

altal ifiezett i.igyek

01 . - 2019. decernber 31.

Kirendel6s
a JarAsbirosaghoz Int6zett Ligycsoport

dr. Borornbos Anita bir6
olvenyszek

2019, janu6r
t-20t9.

ember 31.

Vegyes kioszt6su - f6k6nt va
leni - bunteto ugyeket, gazd

kiemelt jelentosegu btin
figyeket tttrgyal. Elkitja
yomozdsi biro feladatk
iatalkoruak ugyeinek t6rgy
iielolt bir6.

Tan6csszAm N6v
Kirendel6s

a .T6rAsbiros6ghoz Intezett i.igycsoporl
Honnan Idotartam

19, tandcs Bujdos6n6 dr. Trippor
\ikoletta
jelenleg kiosztSst nern kap, tart6r
6voll6te niiatt)

Bek6scsabai
6r'6sbir6sdg

20r8.
rugusztus 2l
1019.

lecember 3l

V6grehajt6si iigyekben jdr el.




