
A Gyulai Kiizi g^zgat6si 6s Munkaiigyi
2017. 6vi iieyelosztdsi rendie

1. Alapadatok

A Gyulai Kdzigazgatfsi 6s Munkaiigyi Bir6sdg iigyelosztfsi rendj6t Kov:icsn6 dr. Kubicza Ildik6
kdzigazgatirsi 6s munkatigyi bir6sdgi etniik a li.6sdgok szer-vezet6r6l 6s igazgatfusi+rril sz6l6

.g-6nak (1) bekezd6se alapj6n - figyelemmet a
ekezd6s6ben meghatdrozott elvekre - a Bir6i
i- 6s munkaiigyi koil6gium v6lem6ny6nek
szerint htthrozza meg:

@
2'1. A Bszi' 8 $ (1) bekezddse drtelmdben senki nem vonhat6 el a t6rv6nyes bir6j6t6l.

2.2' A Bszi. 8.$ (2) bekezddse 6rtelm6ben a torvdny 6ltal rendelt bir6 az elj6r6siszab6lyok
szerint a hat6skorrel ds illet6kess6ggel rendelkezo bir6s6gon mrikcid6, el6ie meg6llapitott
tigyelosztdsi rend alapjfun kij el6lt bir6.

2.3. Az iigyeloszt6si rend tartalma:

2.3.1. Tan6cssz6m (az l. szfrmumell6klet szerint)
2.3.2. Tan6csok 6sszet6tele (az L sztmumelldklet szerint)
2'3'3. Tandcsok, bir6k 6s a bir6s6gi vezetS ttltal intezert tigycsoportok (1 . sz6mu mell6klet
szerint)

2.3 .4. Elj 6r6s akadilly oztat6s eset6n:

- 2'3'4.1. A bir6s6gi rigyvitel szabillyair6l sz6l6 1412002.(VIL1.) IM rendelet (a
tov6bbiakban BUSZ; 32.$ (1) bekezd6se 6rtelmdben az iigykioszthsrajogosult bir6s6gi
vezet6 azigy intdzds6vel m6sik taniicsot jelol ki akizfrfs, abiro szotgititi viszony6nal
megszun6se, a tart6s t6voll6te, az ij;gy jellegdre is figyelemmel t6volGte, az egyenletes
munkateher biztosit6savagy azigyhdtral6k feldolgoz6sac6lj6b6l (5,8. 6tosztas rendle;
- 2'3.4.2. Ha a biro a tfugyalasi napj6n el6re nem lffihat6 okb6l nem jelenik meg a
szolgd'lati hely6n, sor keriilhet a kitizott tfugyal6s miis id6pontra tcirtdn6 hivatalb6li
elhalaszt6s 6ra, amelyre titrgyarils esetdn m6sik bfr6 jogosult.
- 2'3.4.3- A tdrgyalSs elmaradiisdrol az el6rhet6 tigyfeleket, kdpvisel6ket, az err6l val6
tudom6st szetzdst kcjvet6en azonnallehet6sdg szerint olyan id6ben kell trij6koztatni, hogy
sziimukra a szriksdgtelen megjelends elkeriilhet6 legyen. A tfngyalds elmarad6s6r6l
tajekoztatftst rcjvid riton, tdvbeszdl6n, rgazsilgigyi alkalmazott is adhat. A megjelent
kdpvisel6kkel, felekkel atttrgyalls elmarad6s6naktenyet az ezzel megbizottbfr6 kozli.

2.3 . 5 . Ugyelosztdsra j o go sult bir6 s6gi v ezet6 :
Az az igazgatdsi vezeto, akr az el6re meghatdrozott m6dszerek szerint az fsyek kioszt6s6t
vegzi (5.1. pont)
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2.3.6. Ugyeloszt6s m6dja:
Az iigyelosztds a bir6s6gi vezeto, a tan6csok, az egyes bir6k vonatkozfusitbana BUSZ 31. $-ads azlg'szab' 116. $ (1) bekezddse alapjdn, az 5. pontban meghat6rozott m6dszerekszerint
tcirt6nik.

3. Alapfoealmak

3.1 . Az tigyeloszt6si rend szempontj6b6l iigyszak a muni<atigyi 6s kozig azgatdsir.igyszak.3.2. A BUSZ 2' $. 18. pontja drtelmdben rigycsoport: a bii6sdgi tigyJk tZrgyuk, valamint
az alkalmazand6 anyagi 6s elj6r6si szab6lyok azonoss6ga, kiilcinblzOsege, vagy specialit6sa
szerinti csoportosit6sa. A kozigazgat6si ds munkatigyi bir6s6gon - laAAi iigycsoportok
vannak:
- elsofokri munkatigyi peres iigy
- elsofokri munkaiigyi nemperes iigy
- els6fokri kozigazgathsi peres tigy
- els6fokri kozigazgatdsi nemperes iigy
- els6fokri egy6b (vegyes) iigy

3.3. AzIgszab. lI4. $. (1) bekezddse drtelm6ben az tigybeosztds annak meghathroz[sa,
hogy a bir6k mely iigyekben j6rhatnak el. A bir6k elj6rhatnak az elso fokri peres, nemperes 6s
egydb vegyes i.igyekben.

3'4. AzIg.szab. Il4. $. (1) bekezd6se drtelmdben, azigykioszt6s annak a meghat6roz6sa,
hogy M iigyek kiosztdslra a tan6csok (birak) 6ltal M iigybeoszt6s szerint intezett
iigycsoportokon beliil milyen szab6lyok szem elott tartdsdvalker1il sor (5. pont).

3.5' A 20I1.dvi CLXII. tiirv6ny (Bjt.) 31. $. (2) bekezddse 6rtelmdben a kirendelds a
bir6nak a bir6s6gok kozotti iigyteher egyenletes eloszt6s6nak biztosit6sa, vagy a szal<rnai
fejl6d6sdnek elosegit6se drdek6ben m6s szolgtiatrhelyre tcirtdno kirendel6se.

4. A birrisfeon miikiid6 iisvszakok

A kozigazgatdsi ds munkai.igyi bir6s6g bir6i, tandcsai 6s igazsdgi1gyi alkalmazottai a polg6ri
perrendtart6sr6l szolo 1952. 6vi III. torv6nyben (a tovdbbiakban pp.) es 

- 
egyeb

jogszabillyokban meghatdrozott, a Gyulai Kozigazgat6si 6s Munkaiigyi Bir6s6g hat6skcirdbe
6s illet6kess6gdbe tar1;oz6, a3.2. pontban megjelolt iigycsoportokba r-'ott iigyekben j6rnak el.

4'1. A bir6s6g munkatigyi tigyszaka h6rom bir6b6l, akozigazgat6si tigyszaka k6t bir6b6l 6ll.:

4.L1. Munkatigyi i.igyszak
- elsofokri munkai.igyi peres iigy (M.)
- elsofokri munkaiigyi nemperes tigy (Mpk.)
- egy6b vegyes munkatigyi nemperes iigy ( Mv.,Vh.)

4.I.2. Kozigazgat6si tigyszak
- els6fokf kozigazgat6si tigy (K,)
- elsofokri kozigazgat6si nemperes iigy ( Kpk.)
- egydb vegyes kozigazgat6,si iigy (Vh.)
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5.1. Az tigykioszt6sra jogosult:

Az iigyek kiosztdsftta a bir6s6g elnoke jogosult, akinek akadfiyoztatfsa eset6n a legr6gebben
szolgfrlatot teljesft6 bir6 a helyettesitdsre jogosult.

5.1'1' Az tigykiosztls alapja az igyek 6rkezdsi sorrendje. Az iigyek tan6csra kioszt6sa a
soron kdvetkez6 ijgyszdm ds a tan6cs ok szitmoz6s6nak sorrendje szerint tort6nik.

5'2' A Btisz' 30. $-a drtelm6ben a kezdotatot ds a kezdoiratk6nt kezelend,b iratot az
esetleges elozmdnyi iratokkal felszerelve a lajstromba tortdn6 bejegyz6s napj6n, de legk6sobb
az etkezest kdvet6 munkanapon kell bemutatni az tigykios ztdsrajogosult vezetonek,

5.3' Az i.igyeloszt6si rendtol az eljtrisi torv6nyekbet szabfiyozott esetekben, tov6bb6
igazgatdsi riton a bir6s6g mukod6s6t 6rinto fontos okb6l lehet eltdrni. (2011. 6vi CLXL tv. 11.
$ (2).bek.)Eltdrdsre adhat okot ktikinosen, ha M iLgy soronkiviilis6ggel drintett, tov6bb6 nagy
munkaigdnyessdgri iigy, vagy a torvdnykezdsi sziinettartama alatti tigyint6zdssel drintett. A
bir6 kirendel6se eset6n azigyeloszt6si rendet akirendelds kezdo napjai[ki kell eg6sziteni.

Az automatikus kioszt6st6l eltdrni kiv6telesen lehet. Az automatizmust6l val6 elt6r6sszempontjai: 

-

- a hat6lyon kivtil helyezettigyet a kor6bban azttfurgyaro tan6cs kapja;
- az olyan iigy, amelynek a bir6s6gon el6zm6nye van, akor6bban tiigyal6

tan6csra keriil kioszt6sra;
- az egyesitendo rigyet ugyan az atanlcs kapja;
- a penijit6s mindig m6sik tandcsra keriil kioszt6.sra,

5,3.1.

az ugy
el6ad6ja 6s a tan6cs elnoke mindig az abir6, aki aztigyet a tan6cs el6 utalta. A tan6cs tov6bbi kdttail-a
pedig a m6sik kozigazgatdsi bir6 es egy munkatigyi bir6, az ehrok kivdteldvel. (,,Amennyiben utrgy
elbirill|shta kijelolt egyes bir6 ugy tal6lja, hogy az i.igy kiildnos bonyolults6ga ildokolja a tan6csban
val6 elj6riist, atfirgyalls megkezd6se elott rendelkezik arr6l,hogy az i.igyben h6rom hivat6sos bir6b6l
6116 tan6cs j6rjon el. A bir6nak errol a peres iratok kozcjtt ir6sban kell rendelkezni, melynek egy
p6ld6nyifi be kell terjesztenie azigazgatlsi vezetohoz a tan6cs tagjainak kijeloldse cdlj6b6l. A tan6cs
tagiainak kijelol6se fital az elj6r6 bir6 azadolt iigyre n6zve a tan6cs elnok6v6 v6lik." 5/201O.fiI.8.)
KK. v6lemdnv).

5.4. Az iltosztSs rendje

Az tigyek fitoszthshra csak kivdtelesen, a jogszabrllyban el6irl felt{telek fenn6ll6sa eset6n keriilhet sor,
az ijgy elo sztrisi rendb en me ghatdr ozott ii gye los zt6s i szab 6lyok s zerint.

5'4.1. Az iltoszths esetei: A bir6s6g elncike, illetve az .i'gykiosztdsra jogosult m6s bir6sdgi vezet1 az
tigy int6z6s6vel m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki akizarfusa, a bfr6 szolg6lati viszony1nak megszrindse, a
tart6s t6voll6te, az tigy jelleg6re is figyelemmel t5voll6te, az egyenletes munkateher biztositfsa, az
i.igyh6tral6k feldolgoz6sa, abir6 6thelyez6se, tar16s kirendeldse 6s kizirilsa esetdn,
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5 .4 .2. Elj rir6s az id;gy 6tosztSsakor:

AtosztSskor az dLgy iratai bemut athsrakertilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, 6 az iraton az 6toszt6s
ok6nak megieldl6se mellett m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki, 6s d6tummal, al6ir6ssal ell1tvabemttatja az
irod6nak azigyet az |toszths lajstromban tort6no 6tvezet6se 6rdek6ben. A Beisz. 87. $. (1) bekeid6se
6rtelm6ben a kijelcil6s m6dositSsa eset6n az iroda azigyirat bemutatSsdval drtesiti mind a kor6bban,
rnind az rijonnan kijelcllt biroL. Az itosztSs az Sltalfinos iigykioszt6si m6dszerek szerint tort6nik.

5.5. Avezeto Sltal intezettiigyek

A bir6s6gi vezeto r6sz6re az igyek kioszt6s6nak m6dj5t befolySsolh atja a thrgyalilsi kritelezettsdg
m6rt6ke es az igazgat6si feladatok munkaterhe. A r6sz6re tort6no iigykiosads ut-iltul6no, m6dszerek
alapjfin tort6nik az 5.3. pontban megjeldltek szerint,

5.6. Az iigykioszt6s menete

A bir6s6gok egysdges iratkezeldsi szabillyzatr6l sz6l6 1712014. (XII.23,) OBH utasit6s (a
tovSbbiakban Beisz.) 85-87. $-ai drtelmdben a kezd6iratot 6s a kezdoiratk6nt kezelend6 iratot
iigyiratk6nt az esetleges elozmdnyi iratokkal felszerelve a lajstromba tortdn6 bejegyz6s napj6n, de
legkds6bb az 6rkez6st koveto munkanapon az irodavezet6 bemutatja. Az iigy kios;6sdra jlgosult
bfr6s6gi vezeto az eljhro bir6t legkdsobb az irat bemutat6s6t kovet6 munkanapon a jelen tigyetosaasi
rendben foglaltaknak megfelel6en kijeloli. A kijelol6s uthn az iratot nyomban vissza kelll-uttatni az
irod6ra. Az iroda az eIjhr6 bir6 kijelol6se ut6n - amennyib en ail. a szign6l6 mdg a lajstromban nem
rogzitette - a lajstromba bejegyzi azeljhr6 bir6/tan6cs sorsz6m6t, majd,-az iratot a bir6nak a kijelcil6s
napjhn, de legk6s6bb a kovetkezo munkanapon bemutatja.

5.7 . A jelen tigyeloszt6si rend az |. szhm.0 melldkletet tartalmazza.

5.8.1. A kioszt6snakabirhk, krjzotti jelent6s eltdrdseket eredm6nyezo hatSs6t dvente legal6bb h6rom
alkalommal feliil kell vizsgillni, az adott id6szakra eso iigyforgalmi adatok alapjhn.

5.8.2. Az i.igyeloszt6si rendet feliil kell vrzsgdlni akkor is, ha rij dolgoz6 6ll munk6ba
(l6tsz6memel6s), vagy egy dolgoz6 30 napot meghalad6 t6vol16te esetdn (Gtsz6mcsokken6s),
annak 6rdek6ben, hogy a letszitm viltozdsa esetdn is biztosithat6 legyen a kiegyenlit#
munkateher.

A bir6sdgok szervezet6r6t 6s igazgrthshr6l sz6l6 2011.6vi CLXI. tiirv6ny (Bszi.) 1l.g-6nak (2)
bekezd6se 6rtelm6ben az iigyelosztisi rendt6l az eljfrdsi tiirv6nyeknen staLaryozott esetekben,
tovfbbi igazgatfsi riton a bir6sfg miikiid6s6t 6rint6 fontos okb6l el lehet t6rni.

G y u I a, 2077.fvijfnius h6 23.napjdn:

igazgathsi 6s munkaiigyi bir6s6g elncike



l.szfmrf mell6klet:
A beosztott bir6k 6ltal int6zett iigyek

l.szdmf tan6cs: Kov6csnd dr.Kubicza Ildik6 bir6, bir6s6gi elnok
Int6zett iisycsonort:

2.szfmri tan:ics: Dr.Gyurik Anita bir6
Int6zett iiwcsoport:

A Munka torv6nykonyvdrol sz6l6 2012.6vi L tdrvdny (Mt.) hatrilya aldtartozo iigyek
A kozalkalmazottak jogdll6s5r6l sz6l6 7992.6vi XXXIII. torvdny @jt.) hatriiya al6 tartozo
iigyek
A kozszolg|lati tisztviselokrol szolo 20I1.6vi CXCIX.torvdny ( Kttv.) hatillya al6 tartozo
i.igyek
A rendvddelmi feladatokat ell6t6 szervek hivatdsos illlomfunyfinak szolgillati viszonyiir6l sz6l6
2 0 1 5, 6vi XLII. torv6ny (Rtv. ) hatilly a al| taftozo ti gyek
A kcjtelezo egdszsegbiztosit6s ellit6sair6l sz6l6 I99l ,evi LXXXil.torv6ny (Ebtv.) hatilya alft
tartoz6 tigyek
A t6rsadalombiztosit6si nyugell6tSsr6l sz6l6 1997.6vi LXXXI.torv6ny (Tny.) hat1lya al6
tartoz6 iigyek
A munkav6delemrol szolo 1993 .evi XC[Ltcjrv6ny hat6ly a al6 tartoz6 iigyek
Nemperes rigvek: -- 

ff:T*1"-Jr".:_
ngy-eU: - szakszervezeti kifog6s,

- iizemi tanSccsal kapcsolatos nemperes elj6rds,
- szakszervezeltelftapcsolatos nemperes
- 6tIetel (BUSZ 7.$),
- kciltsdgmentess6genged6lyez6se,
- nem peres tb-s tigy (Pp.331.9),
- vdgrehajt6si iigyek

A Munka tdrvdnykonyvdr6l s2616 2012.evi I. torv6ny (Mt.) hat6lya al6,tartoz6 tigyek
A kdzalkalmazottak jog6ll5s6r6l szolo 7992.6vi XXXIIL torv6ny (Kjt.) hat6lya al6 tartozo
i.igyek
A kozszolg|lati tisztviselokrol szolo 2071.6vi CXCIX,torv6ny ( Kttv.) hathlya aI6 tartozo
tigyek
A rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivat6sos 6llom6ny6n ak szolgillati viszony6r6l sz6l6
2 0 1 5 . ev i XLII. torv dny (Rtv, ) hat|ly a al| tarto zo ii gyek
A kcjtelezo egeszsegbirtosit6s ell6t6sair6l sz6l6 1997.evi LXXX[I.tdrvdny (Ebtv.)hatillya al6
tartozo iigyek
A t6rsadalombiztosit6si nyugellStrisr6l sz6l6 1997.evi LXXXI.torvdny (Tny.) hatfiya al6
tartoz6 iigyek
A munkavddelemrol szolo 1993.evi XCIII.tdrvdny hat6lya al6tartozo i.igyek
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- Nemperes iigyek: - Sztr6jkiigyek
- Megkeres6sek
- Egy6b: -_ szakszervezetikifog6s,

iizemi tan5ccsal kapcsolatos nemperes elj6r6s,

szakszetv ezettel kapcsolatos nemperes
SItetel (BUSZ 7.$),
koltsd gmentess6 g enged 6ly ezdse,
nem peres tb-s tigy (Pp.331.9),
vdgrehajtSsi iigyek

3.szfmri tan6cs: Dr.Juh6sz G6bor bir6
Int6zett iigvcsoport:

- A Munka torvdnykdnyvdrol szolo 2012.6vi I. torv6ny (Mt.) hatSly a alhtartoz6 iigyek- A kozalkalmazottak jog6l16s5r6l sz6l6 l992.evi XXXII. torvdny @jt.) hat6ly a al6 tartoz6
tigyek

- A kozszolgdlati tisztviselokr6l sz6l6 20ll.6vi CXCIX.tcjrv6ny ( Ktv.) hatilya al6 tartozo
iigyek

- A rendv6delmi feladatokat ell5t6 szervek hivat6sos illlomhnyfinak szolg6lati viszonydr6l sz6l6
2 0 1 5, 6vi Xll.torv6ny (Rtv. ) hat|ly a al6 tartoz6 iigyek

- A kotelezo eglszsegbiztosit6s ell6t6sair6l szolo 1997.6vi LXXXIII.torvdny (Ebtv.) hatillya al6
tartoz6 i.igyek

- A t6rsadalombiztosit6si nyugellSt6sr6l szolo 7997.dvi LXXXI.torv6ny (Tny.) hatillya al6
tartoz6 iigyek

- A munkav6delemrol sz6l6 1 993. dvi XCil,torv6 ny hatillya al6 tartozo iigyek- Nemperes iigyek: - SztrSjktigyek
- Megkeresdsek- Egvdb: - 'r'#?H;:"#,3fi11;,",". 

nemperes erjards,
szakszerv ezettel kapcsolatos nemperes
flttdtel (BUSZ 7.S),
kdltsdgmentess6g engeddlyez6se,
nem peres tb-s tigy (Pp.3 3 I . g),
vdgrehajt6si iigyek

4.szimri tandcs: Dr.Dob6 Viola bfr6
Int6zett iisvcsoport:

- Agr6rt6mogat6si iigyek (iWH)
- Ad6i.igyek
- Fogyaszt6vddelmi iigyek
- Kornyezetvddelmi tigyek (kornyezetvddelmi, illetve vizngyihat6sdg 6ltali kcjtelez6sek,

engedlly ezds i e lj 6r6sok stb. )
- Elelmiszer- biztons6gi iigyek
- Fogyat6koss6gi tSmogat5si iigyek
- Allamkincstdr hat6sko rebe tartozo egy6b iigyek (pl. valamely t6mogat6s j ogosulatlan felvdtel
- Gy6mhat6s6gi iigyek
- Epitdshat6s6gi flgyek
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-Kozigazgatrisi nyilvSntart6si iigyek (pl. lakcim nyilvfntarths, g6pj6rmii nyilv6ntart6s)
- Szoci6lis t6mogat6si i.igyek (pl. segdlyezdsek)
- Hat6 s6gi bizony itv 6ny ki6l lit6s 6val kap c so lato s ii gyek
- Kifogdst elbir6l6 kdpviselo- testiileti hatSrozatokfeliilvizsg6lata (fcildforgalmi tigyekhez
kapcsol6d6an), vagy m6s hat6sdgi jogkrirben hozott k6pviselo-testtileti hathrozatiel:itlvizsgillata

- Foldforgalmi tigyek (ad6svdteli -, haszonbdrleti szerz6ddsek hat6s6gi nyilvdntart1saS
- Ingatlannyilv6ntarlSsi, foldhaszn6lati nyilv6ntarl6si tigyek (ingatlan vagy foldhaszndlati
nyilv6ntart6sba tortdno bejegyz6sek vitatdsa)

- Kdzi gazgat6s i b irs 6ggal kapc s o lato s i.igyek
- Rend6rs6gi panasszal kapcsolatos tigyek
- Kamardk 6ltal h at6 s6gi ii gykorb en hozott hat6r ozatok fe liilvizs g6lata
- Kisaj6tit6si tigyek (de csak a nem kiemelt nemzetgazdas6gi jelent6sdgri iigyekben)
- Hat6s6gi szerz6d6s m6dositds5val 6s a hat6s6gi szerz6d6s hat6s6g 6ttali megszegJs6vel
kapcsolatban felmeri.ilt j ogvit6k elbirdl6sa

-Kozigazgat6si v6gzdsek elleni feliilvizsgillatikdrelmek elbirillilsanemperes elj6r6sban

T.szimri tan6cs: Dr.Kukla Angelika
Intdzett iigycsoport:

- Agr6rt6mogat6si i.igyek (MVH)
- Ad6iigyek
- Fogyaszt6vddelmi iigyek
- Kcirnyezetvddelmi iigyek (kornyezetv6delmi, illetve vizigyi hat6s6g 6ltali kcjtelezdsek,

engedely ezesi elj 6r6sok stb,)
- Elelmiszer- biztons6gi iigyek
- Fogyat6koss6gi t6mogat6si iigyek
- Allamkincstdr hat6skorcbe tartozo egy6b i.igyek (pl. valamely t6mogat6s jogosulatlan felv6tel
- Gydmhat6s6gi iigyek
- Epit6shat6s6gi tigyek
- Kozigazgat6si nyilvSntart6si iigyek (pl. lakcim nyilvhntartfus, g6pj6rmri nyilv6ntartds)
- Szoci6lis t6mogat6si iigyek (pl. segdlyezdsek)
- Hat6 s6gi b izony ifi 6ny ki 5l litris 6val kap c so I ato s ii gyek
- KifogSst elbir6l6 kdpviselo- testtileti hatilrozatokfeli.ilvizsgSlata (fcildforgalmi iigyekhez
kapcsol6d6an),rugy m6s hat6sdgi jogkorben hozott k6pvisel6-testi.ileti hatilrozalfeliilvizsgdlata

- Foldforgalmi iigyek (ad6sv6teli -, haszonb6rleti szerzoddsek hat6s6gi nyilv6ntart6sa)
- Ingatlannyilv6ntarl6si, foldhaszn5lati nyilv6ntartrisi ilgyek (ingatlan vagy foldha sznfilati
nyilv6ntartSsba tort6no bejegyzdsek vitat6sa)

- Kdzigazgat6si birs6ggal kapcsolatos iigyek
- Rend6rs6gi panasszal kapcsolatos iigyek
- Kamar6k 6ltal hat6 s 6gi ii gykdrben hozott hathr o zatok fe lii lvizs g6lata
- Kisaj6tit6si tigyek (de csak a nem kiemelt nemzetgazdas6gi jelentSs6gri ilgyekben)
- Hat6s6gi szerz6d6s m6dosit6s6val ds a hat6s5gi szerz6d6s hat6sSg 6ltali megszegds6vel
kapcsolatban felmeriilt j ogvit6k elbir6l5sa

-Kozigazgat6si v6gzdsek elleni feltilvizsg|lati kdrelmek elbir6l6sa nemperes elj6r6sban




