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A Gyulai Tiirv6nysz6k t)gyetosztdsi rendje
2019.6vre

I. Alapadatok

|.I. Az iigyeloszt6si rendet meghatirozo vezeto a t<irv6nysz6k elnoke

l.2.utalils a figyelembe vett alapelvekre [szab6lyzat 115, $ (l) bekezd6se]

A Gyulai Tcirvdnysz6k iigyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szewezet6rol6s igazgat6s6r6l szolo 2011. 6vi CLXL
torvdny (Bszi.) 9, $ (1) bekezd6se alapjfin - figyelemmel a 612015. (XL 30.) OBH utastds (Isz.) 115. $ (l)
bekezd6sdben meghat6rozott r:lvekre - a Bir6 Tan6cs ds a kolldgiumok v6lemdny6nek ismeret6ben a2019.-6vre
vonatkoz6an az alilbbiak szerint hat6rozom mes.

2. A bir6sdgon miikddri kolldgiumok

2.1. Btinteto
A Biintet6 Kolldgium bit6i, l:anilcsai 6s igazs6gtigyi alkalmazottai a bi.intetoelj6r6sr6l szolo a 2017. dvi XC.
torvdnyben (fj Be.) es az a,gyeb jogszabdlyokban meghathrozott, a Gyula Torvdnyszdk hat6skor6be ds
illetdkessdg6be tartoz6, a kovetkezo i.igycsoportokba sorolt biinteto tigyekbe:n j6rnak el,

2.1' 1' Biinteto kolldgium 6ltal tntdzett iigycsoportok felsorol6sa fBtisz. 6s iratkezel6 si szabillyzat alapj6nl

. els6 fokri biintetotigy,

. fellebbezettbiintetoiigy,

. fiatalkorf biintetoi.igye,

. fiatalkorirfellebbezettbiintet6i.igye,

. biinteto nLemperes i.igy,

. fellebbezett biintet6 nemperes iigy,. bir6s6g kijelol6se,

. perrijit6siinditvSny,

. fellebbe:zeIt nyomoz6si bir6i tigy,. egy 6ven tirli el6zetes letart6ztaths miatt felterjesztett iigy,. bir6s6gi mentesit6s ir6nti iigy,. bir6s6gi mentesit6s ir6nti fellebbezettigy,I idegenrend6szetifellebbezetttigy,

. egydb (vegyes) iigy,

' szab6lys eftesi elzitrhssal is srijthat6 szab6lysdrtds miatti fellebbezett iigy,. szab6lysdrt6si perrijit6si fellebbezett i.igy,. bir6s6g kijelcil6se szab6lys6rt6si iigyben,. felterjesztett kifogSs az eljilrfis elhiz6d6samiatt,. szabadsitgvesztds v6grehajt6si iigy,
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fellebbezett szabads6gvesztds vdgrehajt6si iigy,
kiiz6rdekri munk6ra it6ltek iigye,
kozdrdekii munk6ra itdltek fellebbezett i.igye,
feltdteles sz:abads6gra bocs6t6s 6s a feltdteles szabads6gra bocs6tottak pdrtfog6 feliigyelete
elrendel6sd:nek i.igye,
feltdteles sz:abads6gra bocs6tSs ds a feltdteles szabads6gra bocsStottak p6rtfog6 feliigyelete
elrendelds6nek fellebbezett i.igye,
egy6b bv. iigy,
fellebbezett. egy6b bv. iigy.

I

I

2.2. Civiliszlrika
A Polg6ri-Gazdasdgi-Kozigazgathsi-Munkatigyi Kolldgium birhi, tanhcsai ds igazsdgi.igyi alkalmazottai a
polg6ri perrendtart6sr6l sz6l6 l9!j2. evi III. torv6nyben (rPp.), valamint a2016. evi CXXX. iorv6nyben (pp.) 6s
az egy6b jogszab6lyokban rneghathrozotl, a Gyula tforvdnyszdk hatSskordbe ds illetdkess6gdbe tartoz6, a
krjvetkez6 iigycsoportokba sorolt civilisztikai i.igyekben j6rnak el.

2.2.1' Civilisztikai koll6gium 6ltal intezett tigycsoportok felsorolSsa [Btisz. ds iratkezel6 si szabhlyzat alapjhn]

. elsofokir polg6ri peres iigy,

. fellebbezefi.polghri peres iigy,

j i'.*;ru;ffiif,I;(medi6ci6),fellebbezett polg5ri nemperes i.igy
. bir6s6g kijelol6se,
. egy6b (vegyes) iigy,

felterjesztett kifog6s az eljhrhs elhirz6ddsa miatt.

3, Kolld giumok szerinti iigykios ztds

A kioszt6st v6gz6 vezet6 a kioszt6snak a bfu6k, a bir6s6gi titk6rok, a bir6sSgi i.igyint6zok kozotti munkateher
jelentos eltdrdsdt eredmenyezo hathsht, tovhbbh az iigyeloszt6si rend m6dositSs6nak szi.iks6gess6g6t
negyeddvente feli.ilvizsg6lja, ds inLdokolt esetben kezdemdnyezi azigyeloszt6si rend m6dosit6s6t

3.1. Aziigykioszt6sra jogosultak - beledrtve a helyettesitdst is

3.1.1' Az iigyek kioszt6s6t az els6 ds m6sodfokti iigycsoportokban egyarhnta koll6giumvezeto, akad1lyortathsa
esetdn a 7.Bnyf. tan6cs elncjke vegzi. Helyettesit6siikre sorrendben az l.Bf. Es a 12.Bf. tan6cs eln6kei
jogosultak.

3.1'2. APolgfiri'Gazdas6gi-Kozi 65azgathsi-Munkaiigyi (civilisztikai) Kolldgium iigykioszt6sa:
Az iigyek kioszt6s6t az elso 6s mdsodfokir iigycsoportokban egyar6nt a koll6giumvezet1 vdgzi, helyettesit6s6re
a koll6giumvezeto-helyettes jogorsult. Mindkett6jiik akad6lyoztathsaeset6n a tanScselnokiik jogosuliak szign6lni
a kovetkez6 sorrendben: a2.Pf. tanScs elnoke, az 5.P. tanScs elncike, a 9.Ff. tan6cs elnoki, a 14.p. Ln6cs
elnoke.

Medi6ci6s iigyekben a szigndl6 vezeto: a2.Pf. tan6cs elncike, mint megyei me<1i6ci6s koordin6tor.

A cdgbir6shgon a c6gi.igyek eloszt6s6t a c6gbir6sSg csoportvezetoje vegzt a szhmit6gepes program adta
automatizmus szerint. A torv6nyerssdgi feliigyeleti 6s a v6gelsz6molSsi kifog6sos flgyeket 

" "3gJ"gy"elret 
vezeto

biro intezi, kivdve azon toru6nyessdgi feliigyeleti elj6r6sokat, ahol e bfr6 elj6rrisa a tiirvdny eiej6n6l fogva
kizfirt.

A bir6s6gi kozvetit6i elj6r6s esettln a fel els6dlegesen maga v6lasztja ki a kozvetitojdt. Ennek hi1nyhban a C.4.
mell6klet ir6nyad6
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3.2. Az 6ltal6nosan alkalmazolt iigykioszt6si m6dszer meghatilroz6sa [Biir;2. 29-32. g-a, szab6lyzat 116. g (1)
bekezd6sel

Az ligykioszt6sra jogosult vez:.eto a kioszt6st az lrkezes sorrendjdben az egyes m6sodfokf ds az egyes elsofokri
tan6csok valamint a titk6rok kozott emelked6 somendben vegzi.

3 '3. Az 6ltalSnosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszerlol tdrtdno elt6r6s esetei meghat1rozhsa, amelyek
kiildnosen
3.3.1. Elt6rds az iigy thrgyhho:z k6pest
3.3.1.1. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3 .3 .1 .2. Nemzetkozi elemet turtalmaz
3, 3 .2. Perj og i helyzethez k6pesit
3.3.2.1. Soronkivtili iigy
3 .3 .2.2. Egyesitds, egyiittes elbir6l6s vdgett
3 .3 .2.3. Bir6 kizdr6s a miatt
3.3.2.4. Azijgy elozmdnyi eljirr6s6val fennSll6 szoros osszefiiggds miatt
3.3,3. Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3.3.3.1. Tan6csok eltdro lltszlma miatt
3 .3 .3 .2. Ugyhftral6k feldolgoz:fsa miatt
3 .3 .3 .3 . Ugy munkaigdnyessdge, terjedelme miatt
3 .3 .3 .4 . A m6sodfokri feliilbir6lat ok szfimilnak kiegyenlitdse v6gett
3.3.3.5. Az i.igyek 6rkez6s6b6l ad6d6 egyenlotlensdg kikiiszcibrjldse 6rdek6ben
3 .3 .4. Egydb koriilmdnyekhez k6pest
3 .3 .4.I .Itdlkez6si sziinet taftalr,a alattlmiatl
3.3.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel azid'gy jelleg6re
3 .3 .4 .3 . B ir6 szo lgSl ati v iszon"y 6nak me gszrin6se miatt
3.3.4.4. Bir6 tart6s (30 napot rneghalad6) tSvoll6te miatt
3.3.4.5. Tdbb szempont egytittes fenn6ll6sa

3.5. A vezetok 6ltal intdzett iigryek kioszt6s6nak m6dszere
!

A bir6s6gi vezetok r6sz6re az igyek kioszt6s6nak m6dj6t befoly6solh atja a t6rgyal6si kcitelezettsdg m6rtdke 6s
az igazgathsi feladatok munkaterhe. A r6szi.ikre tort6no Ugykioszt6s az 6ltal6nos m6dszerek alapj1ntdrt1nik az
el6zo megjeloltek szerint

3.6. Aztigykioszt6s menete

3.6.1. A kiosztand6 tigy bemutatLsaaz iigykioszt6sra jogosultnak
A bir6s6gok egysdges iratkezel6si szabillyzathr6l sz6l6 1712014. (XIL23.) OBH utasit6s (a tov6bbiakban Beisz.)
85-87. $-ai drtelmdben a kezcl6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezelend6 iratot iigyiratk6nt az esetleges el6zmdnyi
iratokkal felszerelve a lajstrornba tortdno bejegyz6s napj6n, de legkds6bb az 5rkezest kovet6 munkanapon az
irodavezeto bemutatja. Az iJ,gy kioszt6s6ra jogosult bir6s6gi vezeto az eljhr6 bir6t legkds obb az irat bemutat6s6t
koveto munkanapon a jelen iigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijeliili.

3.6.2. Az trat itja, a kozremiikcjd6k feladatai
A kijel6l6s utfin az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodilra. Az fuoda az eljfuro bir6 kijelcil6se ut6n a
lajstromba beiegyzi az eljhr6 hir6 tandcs sorsz6m6t, majd az iratot a bir6nak a kijeldlds napj6n, de legk6sobb a
kovetkezo munkanapon bemuttatj a.

3.7 . Az fitoszths rendje

3 .7 .7 . Az 6toszt6s esetei
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Az iigykiosrtilsta jogosult az id.gy intdz6s6vel m6sik tanacsot (bir6t) jelol ki a kizfirilsa, a bir6 szolgillati
viszony6nak megszrin6se, a tart6s t6voll6te, az tigy jelleg6re is figyelemmel tSvoll6te, az egyenletes munkaleher
biztositSsa, azigyhhtral6k feldolgoz6sa, abir6 Sthelyezdse, tart6s kirendel6se d:s kiz6rdsa eset6n.

3..7 .2. Eljhrils iigy 6toszt6sakor
AtosztSskor az igy iratai bemutat6sra keriilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, o az iraton az Stoszt1s okdnak
megf elol6se mellett mSsik tan6csot (bir6t) jelol ki, 6s ddtummal, al6ir6ssal ellStva bemutatja az irod1nak az
igyet az Stoszt6s lajstromban torldno fltvezetdse 6rdekdben. A Beisz. 37. $. (1) bekezd6se drteim6ben a kijelol6s
m6dosit6sa eset6n az itoda azid'gyirat bemutat6s6val 6rtesiti mind a kor6bban, rn ind azirjonnan kijel6lt AiiOt. Az
6tosil6s az 6ltal6nos tigykioszt6si m6dszerek szerint tort6nik.

3.8, A helyettesitds rendje

A helyettesitdsre a mell6kletekben tal6lhat6 szab6lyokat kell alkalmazni.

3.9. A fellebbviteli tandcsn6l a torv6nyben meghatdrozotthoz kdpest magasabb lltszhm feltiintet6se, az eljfuo
tan6csot alkot6 bir6k kor6nek rneghat6roz6sa, a tobb tanScsba beosaott bir6 - kis bir6i l6tszdmb6l vagy
szako sod6sb6 I ad6d6 v illtozo o s s:zetdtehi tanScsok esetdben.

Az eljhr6 tan6csot alkot6 bir6k kiirdnek meghat6rozisht a melldkletek tartalmazzhk.

3 . 1 0. Utal6s az igyelosrt6si rend mell6kleteire

Az iigyeloszt6si rend a B.1.,1.1. 2.,3.,4,5.6s c.1., 2,3",4. szilmfi mell6kletek r>ttartalmazza.

Gyula,2019. mijus 23.

a tiirv6nysz6k elntike
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BJ.sza&f mell6ktet

l\lqrvrtyszgkre beosztott_![r2!_i!]14!_[q[!et! slqlfoku Ueygk

A mell6klet idobeli hat6lya:2019.01.01. - 2019.12.3t.

Dr. M6zar Rribert

Dr. Csepregi-Matus Eva

- a kriltsdgvetdst kriro sit6 brincselekmdnyek
- a gazdilkod6ssal ijsszeffigg6 kiemelt
btincselekmdnyek
- az elet, a testi dpsdg 6s az egdszsdg elleni
btiLncselekmdnyek
- az egdszsdgiigyi beavatkozfs 6s kutatiis rendje
elleni brincselekmdnyek
- az e gdszsf get v e sz€ly eztet6 b tiLn e s e I ekmdnyek
- az embefi szabadsdg elleni biincselekm6nyek
- a nemi 6let szabacls6ga ds a nemi erkOlcs elleni
biincselekm6nyek
- az emberi mdltdsd.g ds egyes alapvet6 jogokat
sert6 brincselekm6nyek
- a ktizlekEd6si brincselekm6nyek
- az 6lfam elleni brincselekmdnyek
- a min6sitett adat 6s a nemzeti adatvagyon elleni
brincselekm6nyek
- az igazsftgszolg6hat6s elleni brincselekm6nyek
- a korrupci6s biincselekm6nyek
- a hivatalos szemdly elleni brincselekmdnyek
- a kdzbidons6g elleni brincselekmdnyek
- a nemzetkdzi kdtelezettsdgen alapul6
kdzbiztonsfgi cdlf gazdas6gi el6irasok elleni
brincselekmdnyek
- a kciznyugalom elleni brincselekmdnyek
- a kdzigazgat6s rendje elleni brincselehndnyek
- a vagyon elleni bimcselekmdnyek
- a vagyon elleni er6szakos brincselekmdnyek
- a szellemi tulajdon elleni brincselekmdnyek
- apdnz- ds bdlyeglbrgalom biztons6ga elleni
br,incselekmdnyek
- pdnzmos6s
- az elet, a testi dpsrlg es az egeszsdg elleni
bii,ncselekmenyek
- az e gdszse get ve s:udlyezteto biinc se lekmdnyek
- az emberi szabads6g elleni brincselekmdnyek
- a kciltsdgvetdst k6rosit6 brincselekmdnyek
- a gazd|Ikoddssal Osszefligg<i kiemelt
brincselekmdnyek
- az egdszsegiigyi beavatkozfs es kutatris rendje
el leni brincselekmd nyek
- a nemi elet szabacLsiiga ds a nemi erkdlcs elleni
btincselekmenyek
- az emberi m6ltosdg ds egyes alapvet6 jogokat
sdft6 brincselekmdnLyek
- a kcizleked6si br.incselekmdnyek
- az 6,llam elleni brincselekmdnyek
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B. 1.1, szarnri melldklet

AlQtygtyCzgke beosztas bir6k 6ltal h retr qls6fokf iigyek

A melldklet id6beli hat6lya:2019.01.01. - 2019.12,31,

. Rapport Gycingyi, Dr. Kocsifu:n6 dr.
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A mell6klet id6beli hat6lya: 20 I 9.0 1.0 ll.

B.2. sziim[ melldklet

A kirendelt bir6k 61t41 intdzett els6fokri iig:iek

- 2019 .12.31 .

- az 6let, a testi dps6g 6s az egdszseg elleni
btincselekmdnyek
- az eg5szsfget veszely eztet6 biincselekmdnyek
- az emberi szfuads6g elleni brincselekmdnyek
- a kdltsdgvetdst kiirosit6 brincselekrn6nyek
- a gazd6lkoddssal 0sszeffigg6 kiemelt
biincselekrndnyek
- az egdszsdgtigyi beavatkozris 6s kutat6s rendje
elleni blincselekmdnyek
- a nemi 4let szabadsdga ds a nemi erkcilcs elleni
brincselekrndnyek
- az emberi m4lt6sdg 6s egyes alapvet6 jogokat
sdrJ6 b flncse leJ<mdnyek
- a kdzlekeddsi btincselekmdnyek
- az filIam elle,ni btincselekmdnyek
- a min6sitett aLdat ds a nemzeti adatvagyon elleni
brincselekrndn'yek
- az igazsftgs;zalgflltat6s elleni brincselekmdnyek
- a komrpci6s bii'ncselekm6nyek
- a hivatalos sz:emdly elleni brincselekrndnyek
- a kdzbiztons drg elleni br.incselekm6nyek
- a nemzetkdzi kcitelezettsdgen alapul6
kcizbiaons6gi cdhi gazdasdgi el6ir6sok elleni
b{incselekmdnyek
- a k0znyugalom elleni b,rincselekm6nyek
- a kbzrgaz,galirs rendje elleni btincselekmdnyek
- a vagyon elleni brincselekmdnyek
- a vagyon elleni er6szakos biincselekmdnyek
- a szellemi tulajdon elleni brincselekminyek
- apenz- ds bdlyegforgalom biztonsdga elleni
btiLncselekrndn yek

Dr, Fut6 tldik6
kirendelt battonyai
j6r6sbir6srigi bir6

a Battonyai
Jdrrisbir6s4916l

- penzmosfs

:1.:triiiti:t|t!;,:.t,l1titii'tt,,1ii,ri:t'r.iii:2/.1:,.1,t,:j::::.:,''ti.':..tti.t:)i":,f.:.ii,.

Dr. Fut6 lldik6 kirendelt battonyai jdrdsbir6sdE;i bir6
Mdtdn6 dr. Rapport Gy0ngyi kirendelt bdk6scsabai.jrirdsbir-6sdgi birci
Dr. Tdm6nd dr. Liszkai Judit kirendelt bdkdscsabai j6rdsbin6silgi bir6
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E-1. szdruu nsell€kls!

h beosztott 6s_kueadet_blptjtalu[ezefi &lebbyireli jigyek

A melldkl et id obeli hatiiy a: 2e++.Sl-0-1.. 20 1 9. 05,0 I . - Z0 19 . 12.3 L

A tan6cs elncil<e: I(empfrrd dr. Agod Eva

El6ad6 bir6: Dr. Kocs6r Szil6rd
helyettese: Dr. Bordiis Enik6 kirendelt
gyulai j6rdsbfir5saigi bfr6

E16ad6 bir6: Dr. Kcinig Marianna
helyettese: Dr. J6mbor P6l k#endelt
gla*Ift ijdr*sbirosagibiro

ll :,i.{f :.i "ri l i:'r,r:\\ i-\rr},1i{l111;,. ili\iil.)i

Peres ii$rekb6l:
- a kcizlekedesi brinr;selekmdnyek
- a nemi 6let szabads6ga 6s a nemi erkdlcs elleni
brincselekmdnyek
- a kcimyezet 6s a terrmdszet elleni brincselekmdnyek
- a korrupci6s brincselel<mdnyek
- az elet, a testi dpsd:g ds az egdszsdg elleni
biincselekmdnyek
- az eg€,szsegiigyi beavatkoziis 6s kutat6s rendje
elleni brincselekmenyek
- az eg1szsd get vesz:d lyeztet6 brincse lekmdnyek
- az emberr szabadsdg elleni biincselekmdnyek
- a gyermekek drdel<dt s6r16 ds a csaldd elleni
btiLncselekmdnyek
- az emberi m6lt6s6g 6s egyes alapvet6 jogok elleni
biincselekmdnyek
- a min6sitett adat 6s a nemzeti adatvagyon elleni
btincselekmdnyek
- az igazsitgszolg6ltat6s elleni brincsetekmdnyek
- a hivatali brincselekmdnyek
- a hivatalos szemdly elleni biincselekmdnyek
- a kdzbiztonsrig ell,oni brincselekmdnyek
- a nemzetkdzi kdtelezeftsdgen alapul6
kdzbiztonshgi ce lu gazdas 6.gi el6irdsok elleni
br.incselekmdnyek
- a kciznyugalom elleni biincselekmenyek
- a kdzbizalom ellerri biincselekmdnyek
- a kdzigazgatiis ren dj e elleni biincse lekm6nyek
- a vagyon elleni er6szakos buncselekmdnyek
- a vagyon elleni btincselekm6nyek
- a szellemi tulajdorr ell;ni biincselekmdnyek
- apenz- 6s bdlyegforgalom biztons6ga elleni
biincselekmenyek
- a ktiltsegvetdst k6rosit6 brincselekmenyek
- a pdnzmos6ssal kapcsolatos bejelent6si
kdtelezettsdg elmulaszttisa
- a gazd|lkodLis rendjdt sdfto brincselekmenyek
- a fogyaszt6k drdelleit es a gazdas6gi verseny
tisztas 6gitt s drt6 brirr c se I ekm dnyek
- tiltott adatszerzds ris az informiici6s rendszer elleni
brincselekmdnyek
Nem peres iigyekb6l
minden nem peres tigy az erkezes sorrendj6ben
felviiltva a 12.Bf. tan6c<;sa1. kivdve a 7.Bnvf. tan6cs
tigyeit.

Peres iigyekb6l:
- az eleI, a testi epsdrg ds az egdszseg elleni
biincselekm6nyek
- azegeszs!,giigyi br:avatkozds ds kutat6s rendje
elleni btincselekmenyek
- az e gd szse g et v esznly ozteto btincse lekm 6nyek
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A tan6cs elntike: Dr. Hajdund dr. Isz61y
Anna

El6ad6 bir6: Dr. 'r'dgh Edit
helyettese: Dr. Jdmbor P6l kirendel+

e)dai+ir6sbir6s.i,gi+ire

El6ad6 bir6: Dr. Ilord6s Enik6
kirendelt gyulai jrir6sbir6s6gi bir6
helyettese: Dr. Kocs6r Szildrd

A tan6cs elncike: Dr. Baur P6ter

El6ad6 bir6: Dr. \/6gh Edit
helyettese: Dr. Kocsiir Szilird

El6ad6 bir6: Mdtdnd dr. Rapport
Gydngyi kirendelt b6kdscsabai
jdrdsbir6s6gi bird
helyettese: Dr. Kdnig Marianna

El6ad6 bir6: Dr. Iloromb6s Anita
helyettese: Dr: Vd,gh Edit 6s M6t6nd dr.
Rapport Gy0ngyi kirendelt bdkdscsabai
j6r6sbir6s6gi bir6

- az emberi szabadsiig elleni brincselehndnyek
- a nemi 6let szabads6ga ds a nemi erkcilcs elleni
brincselekm6nyek
- a gyemekek drdekdt sdrt6 ds a csaldd elleni
biincselekmdnyek
- az emberi mdlt6sAg dsr egyes alapvet6 jogok elleni
brincselekmdnyek
- a kOzlekeddsi btiLncselekmdnyek
- a kdrnyezet ds a termdszet elleni btincselekmdnyek
- a min6sitett adat es a rnemzeti adatvagyon elleni
brincselekmdnyek
- az igazsdgszolg6,ltaths elleni brincselekmdnyek
- a korrupci6s btincselekm6nyek
- a hivatali brincselekmdnyek
- a hivatalos szemily elleni biincselekmdnyek
- a kcizbiztonsdg elleni brincselekmdnyek
- a nemzetkcizi kOtelezarttsdgen alapul6
kdzbiztons6gi cdhi gazdas6gi el6ir6sok elleni
brincselekm6nyek
- a kOznytgalom ellenj brincselekmdnyek
- a kdzbizalom elleni btincselekm6nyek
- a kO zigazgat6s rendj e e 11 en i brinc s e lekmdnyek
- a vagyotl elleni er6szarkos brincselekmdnyek
- a vagyoll elleni btincs,elekmdnyek
- a szellemi tulajdon elleni brincselekm6nyek
- apdnz- ds bdlyegforgalom biztons6ga elleni
brincselekmdnyek
- a kdlts6gvetdst k6r:osit6 biincselekmdnyek
- a pdnzmos6ssal kapcs,olatos bejelent6si
kdtelezettsd g elrnulasztf s a
- a gazd6lkodiis rendjdt sdrt6 brincselekmdnyek
- afogyaszt6k drdekeit €s a gazdasdgi verseny
tiszras|gfit sdrt6 btincselekm6nyek
- tiltott adatszerzes ds az inform6ci6s rendszer elleni
brincselekm6nyek
ha az 1.Bf, l2.Bf bdrmilyen okb6l kizirtazigyek
elbirdlds6b6l
Nem peres ii&vekb6_!:
Minden nem peres Ugy, ha az l.Bf, 12.Bf, 7.Bnyf
b6rmilyen okb6l kiz6rt az iigyek elbir6kisdb6l.

Nem peres tigyekb6l:
a nyomozdsi btr 6 hatir ozata elleni fellebb ezds
tdrgydban indult iigyek

l0/18
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B,4. szrimrl mell6klet

A mell6klet id6beli hat6lva:20t9 -2019.12.37.

12lr8



A melldklet id6beli hatilly a: 2 0 1 9.03.0 I . - 20 t9 .12.3 t .

B.5. sz6mti melldklet
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A melldklet id6beli hat6lya: 20 I 9.0 I .0 I . - 20 19.12.3 l.

C.1. sz6mri melldklet

14lt8



e2,szalri mcll€klel

Fellebheaett llgyg!-qlolzr4v_L &llebb_gz€s Lladpsqk koz6n

A melldklet id6beli hat6lya: tt019.01.01, -2019.12.31,

A tan6cs elncike: Dr. Szab6 M6ria

Eload6 bir6: Dr. Melisnd dr. Koviics
Zsuzsanna
helyettesei : Dr. PusZai-S znyida Barbara
ds Orb6nn6 dr. Papp Eva

El6ad6 bir6: Dr. Nagy Attitra Gydrgy
helyettesei : D)n. P usztai-S ztryida B arbara
ds Orb6nnd dr. PzLpp Eva

A tan6cs elnOke: Dr. Hajnal Beahix

El6ad6 bir6: lDr. Pusaai-Sznyida
Barbara
helyettese: Dr'. Melisnd dr. Kov6cs
Zsuzsanna, Dr. Nagy Attila Gy0rgy

Eload6 bir6: Orbrinnd dr. Papp Eva
helyettese: Dr. Melisnd dr. Kovdcs
Zsuzsanna €s JDr. Nagy Attila Gyrirgy

Eload6 bir6: Dr. tlagdiArpdd Gyula
munkatigyi t6rgyal6son kiviil intdzend6
ds nemperes rnunkaiigyi iigyekben
helyeftese: Dr. Pu sztai-S nyida Barbara
es Orbiinnd dr'. Papp Eva

El6ad6 bir6: Dr. )VIagyar Gycingyv6r
kirendelt gyuJ ai j rirrisbir6s6gi bfr6
helyettesei: Dr. P usztai- S znyida B arbar.a
6s Orbdnne dr. Papp Eva

Peres iieyekb6l:
-gondnoks6ggal kapcsolatos perek
-h6zass6gi perek
-h6zass6gi vagyonkcizcissdgi perek
-rokoni kapcsolatokon alapul 6 perek
-6lett6rsi tartAs irdnfi perek
-vdgrehajt6si perek
-szerz6ddses jogviszonyb6l szirmazo perek kciztil
azok, amelyek nem tarloznak a 9. Pf. taniics
refer6d6j6ba
Nemperes iiglzekb6[
-a tandcs referdddjdba tarloz1 tigyekben erkezett
v 6gz4,s elleni felleblbezdsek
-megel6z6 t6voltart6sos iigyek
-pszichi6triai gy6gykezel6s feliilvizsg6lata ir6nti
iigyek
-avdgrehajtilsi tigyekb6l a p6ros sorsziimtak
kivdve, ha az iigyek t6rgya dsszefligg
-fizetdsi meghagy6sros iigyekben hozott vdgz6sek
elleni fellebbez6sekb6l a p6ros sorsz6mriak kivdve,
ha az agyek t6rgya ,Ssszefiigg
-P dnz0gyi B dk6 ltetd Te stiil et hat6r ozata;nak
feliilvizsg6lata ir6nti iigyek
-bir6s6g kijeldldse ir6nti iigyekbol a p6ros
sorszdmfak

Peres Ugyekb6l:
-birtokperek
-tulajdonjogi perek
-korldtolt dologi jogi perek
-ingatlannyil v6ntart6si perek
-szerz6ddses jogviszonyb6T sz6rmazo perek kciztil:
a tulaj donritruh itzo szerzdsek k6zi.lJ az aj6nddkoziisi

szerz6ddssel kapcsolatos 6s a term6f0ldet
drint6 szerzod6sekkel kapcsolatos perek

-haszndlati szerz6d4sekkel kapcsolatos perek
-leteti szerzoddsekkel kapcsolatos perek
-biaosit6si szerz6dt!sekkel kapcsolatos perek
-tan6si 6s 6letj6raddki szerz6d6sekkel kapcsolatos

perek
-dleft6rsak kdz<itti vagyonj ogi perek
-szerzoddsen kivUli kafidritesi perek, jogalap n6lktili

gazdagod6s
-0rrikl6si perek
-munkaiigyi perek
-krjzdrdekii adat kiadrisa ir6nti perek
Nemperes iigyekboll
-a tan6cs referdd|jillta tartozf iigyekben drkezett

vdgzes elleni fellebbezdsek
-hagyatdki iigyek
-munkatigyi nemperes iigyek
-a vdgrehajt6si i.igyekbol a piratlan sorsziimfak
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A mell6klet id6beli hatilly a: 2 0 I 9.0 I .0 t . - 2019 .12.3 t.

C.3. szdmri melldklet

t7lr8



A melldklet id6beli hat6lva:2079. .01. -2019.t2.31.

Bir6s6gi kiizvetit6i (medi6ci6s) iigyek eloszt6sa
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