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a Urr6i Tan6cs 6s a kolldgiutrrok vdlemdnyduek
isrneretdben a 2018. 6vre vonatk oz6an az al6bbial< szerint hatdr-ozom
rneg,

A bir6s6gon milkiidd iigyszakol<

2,1. Bi.intet6

A j6r6sbir6sdg bir6i (tanricsai) ds igazsirgiigyi alkalmazottu a bilntet6elj6r6sr:61
sz6l6 199g. dvi XIX.
torvenyben (Be.), valamint a 2017. gvi i_c. tOrvdnyben (irj Be,)
6s az egyeb jogszab6lyokban
meghatdrozott, a jirriisbir'6sdg hat6skcirebe is illetdkessegebe
tattoz6, a kovetkez6 tigycsoportokba sorolt
bi.intetoiigyekben j 6r.rrak el.
2, 1.1, Bi,intet6

.
r
r
.
.

tigyszak tigycsopor.tjai felsor.oldsa
els6fbkribr.inter6tigy
fiatalkorirbrintetoiigye
biinteto nemperes iigy
birdsdgi mentesitds irdnti i.igy
egydb (vegyes) tigy

2.2. Szabfiys6rtds

dr.tdsekr.6l,

6vi II, tdr
r.dbe 6s

k el.

i,

drdsr.til es

a

T ffJflUl;

s i tigys zak iigycs opor.tj ai lbls oro l6sa
szab6lysdrtdsi hatos ttg hatdr ozata ellen benyirjtott kifbg6s (panasz)
szab6lysdr'tdsi elz6r6ssal is sirjthat6 szab6Lysirtds miatti iigy

2.2, | . Szab |lysertd

.
o
o
o
.

szab6lysdr.tesi iigyben emelt iigydszi 6v6s

szabdlysdrtdsi perirjit6si iigy
szabdlysdrrdsi egydb tigy

2.3, Civilisztika
A jdr6sbiL6sdg bir6i (tandcsai) ds igazsdgtigyi alkahnazottai aPolg6ri perrendtart6sr6l
sz616 1952. evi III.
valamint a 2016. 6vi CXXX. torvenyben
iirl np; 6s az egy6b jogszabdl),ol<ba'
6r6sbir6s6g hat6skcjrdbe ds illetdkessegibe rartoz6, a kovetkezo
ugycsopor.tokba soroll

jdtnak el,

I. Civilisztikai tigyszakok ftlsoroldsa
2,3.2.Pols|rr
2,3.

I
I

r \r./

2.

I

2
2,3

.2.L Pol g6r'i i.igyszak iigycsoportj ai 1'elsorol6sa
elsofokir polgdri peres ogy
polg6ri nemperes iigy
vdgrehajtdsi iigy

o
e
.

2.3,3, Gazdasdgi
2.3 .3 .1, Gazdas6gi iigyszak tigycsoportj ai f'elsorol6sa
. els6foku gazdasdgi peres iigy
o els6foku gazdasdgi nemperes i.igy
3.

U

gyszakol< szerinti iigykiosztds

A jdLrdsbir6sdg elnoke a kioszt6snak a birdk, er bir6s6gi titk6rok, a bir6sdgi tigyintdz6 koz6tti munkateher
.ielentos eltdrisdt eredmenyezo hatdsdt (munkateher kiegyenlitdsdnek elve), tov6bb6" az iigyeloszt6si rencl
nr6dosit6sdnak fbltdteleit negyeddvente feli.ilviz,sg6lja, ds szlikseg esetdn kezdemdnyezi-iz tigyelosztasi
lend m6dositals6t.

. Az i-igykiosztAsra jogosultak - beleertve a helyettesitdst is
Az tigyek kioszt6sdt mind btintetb, mincl civilisztikai tigyszakban a j6r6sbir6s6g e1n6ke v6gzi,
r\kadAlyoztat6sa esetdn kiosztdsra jogosult az c1t helyettesit6 kiielolt bir6 ugyunuron szernpontok szednt,
3.1

3

.2, Az dltalanosan alkalmazott

Az

r.i

gykio sztdsi m6dszel

m eghatArozAsa

iigykioszt6s alapja minden iigycsoportban az drkezdsi sorrend. Az iigyek tanfcsra kiosztAsa
tigl'c5oPnt,onkdnt, a soron kovetl<ezo i.igyszarn 6s a tanAcsok szdmozdsAnak sonendje szerint tdrtdnik,
3.3. Tdbb tigyelosztdsi rn6dszer egyiittes alkahnaz6sAval kiosztand6 tigyek kioszt6sdnak szab6lyai

A

brirnteto i.igyszakban

- egylietes megosztdsban valantennyi drkezett tigy egy bir'6ra/tandcsra keriil kiosztdsr.a,

A civi I iszlikai rigyszakban
- egylretes megosztAsban valamennyi drkezett i"igy egy bir6r:a/tandcsra kenil kiosztdsra
- meghatdrozott sz6mcsoportok
- tigy tArgya szerinti szakosodds.

Az 1. szdmir polg6ri tan6cs
a p6ros hdten drkezo

-

gondnoksriggal kapcsolatos per'(1., 3,, 5,,7,,9.,stb, drkezett iigy),
szerzodeses jogviszonyb6l sz6rmaz6 kcitelmi per (1 ., 3,, 5.,7 ,,9,, ,tt , drkezett rigy),
szerzoddsen kivuli k6r't6rit6si per (1., 3., 5,, 7., 9,, stb. elkezetl iigy),
kiemelt jelentosegri iigyek;

a p6ratlan heten drkezo

- tr"rlajdoni pel,

- biltokvddelmi per,
- elbirtokldssal kapcsolatos per,
- lakdsligyi per,

- r,dgrehajtdrssal kapcsolatos pel,
- dr'okldsi per,
- egydb per;

a2,

szamu polgdri tan6cs

a palos hdten drkez6

-

szdrntaz6s rneg6llapitdsa ir6nti egy6b per.,
cjrdkbefogaddssal kapcsolatos per,

torvdnyen alapulo eg),db tart6si per,
egydb per;
a p6ratlan h6ten 6rkezo

-

hdzass6gi per',
dlett6r'si vagyonjogi igdny ir.furri per,

gondnoksdggal kapcsolatos per.,
gyermekelhelyezdssel, illetoleg arurak megv6ltoztat6sdval kapcsoiatos perek,
szill6i feli.igyelet g),akorl6s6val l<apcsolatos perek,
gyermek tartdsa irdnti per,
kapcsolattart6s szabillyozilsa ir6nti per',
szetzoddses .iogviszonyb6l szatna-zo kcitelnri per,
szetzoddsen kfvtili kdrteritds ildnti per,
li6zass6gi peren kiviil 6r'vinyesitett hdzass6gi vagl,onjogi igeny,
kiemelt jeleut6sdg(r iigyek;

a 4, szdrnir polgari tanfcs
a p6l'os h6ten er:kez6:

-

h6zassdLgi per,

dlettdtsi vagyonjogi igdny ir.6nti per,
gyernel<ellielyezdssel, illetoleg annak megvdltoztat6sdval kapcsolatos per.ek,
sziil6i l'eltigyelet gyakorlAsdval kapcsolatos perek,
kapcsolattartAs szabitlyozhsa ir6nti per,
gyermek tartdsa irdnti per,
szeruoddses jogviszonyb6l szhrnaz6 kdtelmi pet (2,, 4., 6,, 9,, stb. drkezett iigy),
szerzoddsen kivtili kartelitds ir6nti per' (2,4.,6,, 8,, stb, dlkezett iigy),
gondnol<sdggal kapcsolatos per. (2., 4., 6,, g.,stb. drhezettiigy),
h6zass6gi peren kivtil elvdnyesitett hdzassfgi vagyonjogi igdny,
tula.idoni per, birlokvddehni per, elbirtokldssal kapcsolatos per', lakdstigyi per,
vdgrehaitdssal kapcsolatos per,
ordklesi per;

a p6ratlan hdten 6rkez6:

-

sz6tmaz6s nregirllapit6sa ir'6nti egydb per,
drdkbefogaddssal kapcsolatosper',
tdrvdnyen alapr"r16 egydb tartdsi per intezesben j6r.el,

Nenrperes tigyekbcll az 7. sz6n'tir polgdri tandcs intdzi a tdvoltartds

tirgytt tigyeket (1,,3. stb. drkezert
tigy) ds a v6laszttisi nfvjegyzekkel kapcsolatos kifog6st (1,,3, stb. drkezett ugy), A 2. szdrnir polgdri

4

tan6cs intdzi a tdvoltartds tdrgyir iigyeket (2.,4. slb, elkezett 0gy), a vd.laszt6si n6vjegyz6kkel kapcsolatos
kilbgdst (2',4. stb, drkezett tigy) 6s az apasdg vdlelmdnek megdont6se irAnti nemperes eljdrdsokbari jfu'
el, A 4, szdmipolgdri tandcs azegyezsdgi kiserletre iddzes eseten jdr el, Egydb nemperes tigyek intdzdse
tekintetdben a bir6sagi titkdr'.ial el,

A bir6sdgi titkdrok kdzott hetenkdnti megoszt6sban autornatikus szign6l6s van.
Dr. Hegedus Norbelt Bila bir6s6gi titkdr. intezi
a p6ros hdten

6lkez6:

- vdgrehajt6ssal kapcsolatos nemperes iigyeket,

- polgdri peren kiviili tigyeket,
- megkeresdsek alapjdn tanu meghallgatdsokat;
a pdratlan hdten dr.kez6:

- szab6"lysdltdsi rigyeket ds

- biinteto nemperes magdnvddas iigyeket.
Dr'. Szabados Agnes bir6s6gi titkdr
a pdlos hdten

intizi

dlkezo

- szabalysdrtdsi tigyeket ds
- biintet6 nemperes rnagdnvddas iigyeket;
a pdratlan h6ten drkezo

-

r,d grehaj tdrssal kapcso lato s nemperes i.igyeket,
- polg6r'i peren kiviili rigyeket,
- megkeresesek alapj irn tanir meghallgat6sokat.

3.4. Az 6ltaldnosan alkalmazott tigyl<iosztdsi m6clszert6l tortdn<j eltdlds esetei meghat6roz6sa, amel),ek
rl
I rrit.
l(Lltonosen
3.4, 1 , tllt6rds az iigy tfirgyilhoz k6pesr
3,4. 1,1 , SpeciAlis szakdrtelmet igenyel
3.4,1 .2. Nernzetk0zi elenret tartalmaz

3,4,2. Per'f ogi helyzethez kdpest
3.4,2,1. Soronkiviili tlgy
3,4.2,2. Egyesites, egytittes elbirAlds vdgett
3,

4,2.3 .

Bir6 kiziritsa miatt

3,4,2.4. Az iigy elozmdnyi eljdrdsdval fenrrdllo szoros dsszeftiggds rniatt
3.4.3. Egyenletes munkateher biztositdsa vdgett
3 .4,3 .1, Ugyhdtraldk felclolgozdsa miatt
3,4.3,2. Ugy munkaig6nyessdge, terje<lelme miatt
3.4,3'3, Az tigyek drkezdsebol adod6 egyenlotlensdg kilctiszoboldse drdekdberi
3,4.4. E gyeb korlilmdnyekhez kdpest
3.4.4.1, Itelkezesi sziiner tartama alatt vagy miatt
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3,4,4,2,
3.4,4.3.
3,4,4,4,
3,4,4,5,

Bir6 tdvolldte miatt - figyeleurrnel az rigy jellegdre
Bir'6 szolgd.lati viszonyAnak megsziindse miattBiL6 taltos (30 napot rneghalad6) t6volldte rniatt
Tobb szempont egytittes fenn6ll6sa

3.5, A vezeLbk 6ltal intdzett tigyek kiosztAs6nak m6dszere

A

bir'6sdgi vezetd rlszere az igyek kiosztds6nak m6d.jat befolyasolh atja a t6rgyal6si
k6telezettseg
rndrtdke 6s az igazgatdsi fetadatok munkatelhe. A reszdre tcjr16n6 tigykioszt6s
az 6ltaldrnos
alapj 6n tcjrtenik az 3,2.-3,4, pontban nregj eloltek szelint.
'roclszerel<
3,6, Az rigykiosztds rnenete
3.6. L A kiosztand6 tigy bemutatdsa az tigykioszt6sra jogosultnal<
A bir6sdgok egysdges iratkezel6si szabillyzatir6l szol6 1712014. (XII,23.) OBH
(Beisz,) g5-g7,
'tasitdrs
$-ai dr'Lehndben a kezd6iratot es a kezd6iratkdnt kezelencl6 ilatot tigyiratk|nt az
esetleges elozmdn;,r

a lajstlomba tcjltdno bejegyzes napjdn, d! legkdsobb az drl<ezest l<<jveto
trutrkarapon az irodavezeto bemutatla az iigyelosztdsra jogosult bir6s6gi vJzetonek,

tigyiratokkal felszerelve

3.6,2, Az irat irtja, a kdzrenrul<ddok feladatai

Az twy kioszt6sdra jogosult az elitro bir6t legkesobb az irat ber.nutat6sdt k6vet6 munkalapon a jelerr
iigyeloszt6si lendben tbglaltaknak megfelel6en kijeldti. A kijekilds ut6n az iratot nyorn6ur-vissza
kell
juttatni az ilodfnak, Az iroda az eljdr'6 bir6 kijelcilise ut6n a lajstlonrbabejegyzi
ai el16r6 bir6i ra'6cs
sorszan6t, majd az iratot a bir6nak a kijel6l6s napjdn, de legkes6bb a kovetkezo mulkanapon
bemntatia,

3,7, Az 6toszt6s rendje
Az tigyek dtosztasdla csak kivdtelesen, a jogszabdlyban eloilt fbltetelek 1'e1n6ll6sa esetdn ket.Lilhel sor
azzal,hogy ilyen esetben azilgy kiszigndrldsa az tigyelosztdsi renclben meghatdrozott d.ltal6los szabiil;,ok
szerint tortdnik.

Az 6tosztds esetei
A bir6s6g elndke, illetve az tlgykiosztdsta.iogosult mds bir6s6gi vezet6 az tigy iltdzdsdvel
tandcsot (birot) jelul ki a kizdrdsa,
'rd,sil<
rllati viszonydnal< niegszundse, a tart6s t6volldte, az
tigv
jellegdle is figyelemmel t6volldte,
s munkatehel biztositdsa, az iigyhritralek felclolgoz6sa, a
bir6 drthelyez6se, kir.endeldse es kiz
3.7 ,1 ,

3,,7

,2, Eljatds az ligy 6toszt6sakor

Atoszt6skol az ugy iratai bernutat6sl'a kerlilnek a kioszt6sra jogosult vezetonek, o az iraton az 6tosztds
ok6nak megieloldse rnellett m6sik tanfcsot (bfrot) jelol ki, ds clatumrnal, al6irdssal ell6tva bemutatja
az
iroddnal< az iigyet az iltosztts lajstromban tcirtdnd atvezetrlse drdekdbel. A Beisz, 87, g (1)
bekezcldsc
eltelmdben a kijelolds m6dosft6sa esetdn az iroda az i.igyilat bemutatirs6val drtesiti rnind a l<or.dbban.
mind az irjonnan kijel6lt bir6t. Az 6toszt6s az 6ltal6nos iigykioszt6si nodszerek szeri't torte'ik.
3.8, A jelen tigyelosztdsi rend az 7,,2.,3. es 4. sz6mir rnelldkleteketlafialrnazza.

Szalvas, 2017, december 10.
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1. Melldklet:
A beosztott b(r6k 6lral intdzeu iigyek
A nrelleklet id6beli hatalya: 2018. janu6r I. - 2018, december 3 1.

Ndv

Int6zett i.igycsoport

dr, Bank6 Jdnos

- gondnoks6ggal kapcsolatos per,
- szerzoddses jo gviszonyb6l szdrmaz6 kOtelmi per,
- szerz6dCsen klviili k6rtdritdsi per,
- kiemelt jelent6sdgti iigyek,
- tulajdoni per',
- birlohvddelmi per, elbiftokl6ssal kapcsolatos per,
- lakastigyi per,
- vdgreha.jt6ssal kapcsolatos per,
- drdkldsi per,
- egyib per,
- uemperes i.igyekbol a tdvoltart6s t6rgyrh iigyek,
- a vdlasztdsi ndvjegyzdklcel kapcsolatos kifogds,

dr. Gyalogrid dr'. Varga ,Eva

t1-

hdzass6gi per,

- dlettdrsi vagyonjogi igdny
|
i - gondnoks{ggal kapcsolatos per,
m
|- gyermekelhelyezdssel, annak megv6ltoztat6s6val
kapcsolatos perek,
- sztil6i feli.igyelet gyakorlds6val kapcsolatos perek,
- gyelmek tartdsa ir6nti per,
- kapcsolattartds szabdlyozhsa iranti per,
- szerz6ddses jogviszonyb6l szhrtnaz6 kiitelmi per,
- szelz6ddsen kivtili kdterites irdnti per,
- h6zass6gi per'en kiviil dlvdnyesitett hdzassdgi
vagyonjogi igdny,
- kiemelt jelent6sdgti iigyek,
- szarrnazds rnegdllapit6sa irdnti egydb per,
; - 6rcikbefbgadAssal kapcsolatos per,
i - tdrvdnyen alapul6 egydb tartdsi per,
- egydb per,
'.

|
I

i- nemperes tigyekbol a tdvoltartds targyir tigyek,
i- a v6lasztdsi nevjegyzekkel kapcsolatos kifbgdrs,
,- apasdg velehndnek megdontdse nemperes elj6r6sban,
5.8.

idr, Dani D6ra
I
I
I
I

jI

i- kdzv6das ds magduv6das biintet6 iigyek,
l- kiemelt jelent6sdgii tigyek,
i - a bir6s6g el€ d11it6s,
l- btintet6 nempet'es kcjzv6das tigyek.
i
I
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2. Melldklet:
A beosztott titkdrok ds bir6s6gi tigyintezok d.ltal intdzett tigyek

A melleklet id6beli hat6lya: 2018, janudr

r;.*ra.
.l

1,

- 2018, december. 31,

lnd"

vani-----l-I

-----.-

polgari pelen kivUli Ligyek,
megkelesdsek alapj 6n tanfmeghal I gatdso k,
! szabdlysdrtisi tigyek intezdse,
i- btintet6 nemperes magdnv6das iigyekben szerndlyes
I meghallgatdstart6sa,
- panasznap tart6sa,
i - polg6ri tigyszakos birci mellett hat6rozat-tervezetek
kdszltdse, kurrencidlis felaclatok ell6t6sa.
j

i
,

Csernikne Bartha Anett

i-

425612008.011,26,) Korm, r'endelet alapj6n btintero

6n6llo al6ildsi joggal rendelkezve drtesitdsek 6s
statisztikai lapok kidllitdsa mindkdt biintetotan6csn6l.
bir6 utasitdsfnak me gfeleloen, on6ll oan elj 6n,a,
6ti6ll6 al6fr6si joggal lendelkezve v6gz6sek
meghozatala,
bird utasit6sdnak rnegfeleloen elkdsziti a nent az Ltgy
dlderndben hozott, a bir6 riltal megjeldlt egydb
hatdrozatok ds int6zkeddsek tervezetdt.
- bdrmely intdzkedds megt6tele, kozbens6 haI|rozaI,
rnegkeresds megfrdsa a biro utasft6sai alapj6n,
- ismeretlen helyen tar.t6zkod6 terhelt r.6sz6re a
hivatalos ilatok hi rdetrninyi irton tcjltdno kezbes it6se
ir6nti int6zkedds,
- terlrelt vagy a tanri lak6lielydnelc, illet6leg
tart6zko d 6si helydnek megrillapit6sara ir.6nyul6
intdzked6sek rnegtdtele, (kivdve a kcjrciz6s el rendeldse,
elfbgat6parancs kibocsdt6sa), a szemelyi aclat- ds
lakcimrryilv6ntart6 megkeresese, vaIarnint r.enclor.seg
megkeres6se e korben,
- folyarnatban l6v6 tigyet az egyesitds k6rcleseben
hat6rozath o zatab aj o go sult bir6sirgn ak az e gyes itds
rnegfontol6sa dldekdben megktildi,
1- azigyeszt felhivja, hogy kiv6n-e inditv6nyt tenni a
I t6rgyaldsnak a v6dlott t4volldtdben trirldno
i folytatdrdla,
i - intezkedik a terhelt kegye|ni dontdshez szilksdges
i szemdlyes
r,r ! r
; ^-^.^-rr----- adatai beszelzesdrol, valanrint a dontdshez

i

s

zri ks dges adaro r<at tarral m

azo,[?j:ffi

trrr t

,:."rJ.
I

I

i- a btintigyi

egyz6kdnyvek felv6tele,
nyilvfntart6s r.eszdte tOrtdno biros6gi

adatkdzldshez szi.iksd ges adatlapok ki6llit6sa

6s

aldir6sa.

Pavlovics N6ra

-

-

Az 56/2008.(III.26,) I(olm. rendelet 7, g-Aban
16gzftett t'eladatok alapj6n civilisztikai
iigyszakban vd gezheto fel adatok ell6tdsa
bir6i utasitds alapj6n, igy kiilOudsen

el

6zetes

hi6nyp6tl6srafelhiv6s,
keresetlevelet iddzds kibocs6tdsa ndlktil a Pp,
130, $ (1) bet<ezdds h- j) pontjai alapj6n
elutasit6s,

iigygondnokkirendeles,
bizonyit6si elj6r6ssal jdr6 krilts6gek fedez6sdre
el6rel6that6an sziiksdges osszeg biL6s6gndl
tdrteno el6zetes let6telre kotelezds,
az eljdrAs sziineteldsdt megdllapit6, az eljAr6s
fdlbeszakad6sdt a Pp, 1 I 1. g. (2)-(4) bekezddse
alapjdn rnegdllap{16,
iratok beszerzdse rn6s bir'6sdgt6l, tigydszsdgtol,
hat6sagt6l vagy szefvezettol,
iratok megkiilddse rnds bir6s6gnak, tigydszsdgnek
vagy hat6sAgnak,
dllami 6s helyi dnkolmdnyzati szetv, hat6sag,
kriztestiilet, gazddlkod6 szer.vezet alapitv6ny,
krizalapitvdny ds t6rsadalmi szervezet
me gkeresds e tdjdkoztatAsa 6tad6sa, adatok
kozldse, 6tad6sa ir6nt,
perbehivott drtesitdse beavatkozds lehetosdg6rol,
keresetlevdl es az eljAr'dst befejezo drderni
hatitr ozat kdszitdse esetdn kezbesitdsi vdlelem
b ed.l I 6s akor sziiksd ges intdzkedds rne gtdtele,
joger6 rneg6llapitdsa ds a ltlnek err6l val6
6ftesit6se,

jogeros hatdrozaton alapulo szakirt6i dii,
tolmAcsdij, tanirdij 6s rigygondnoki dij kiutal6sa,
- vdgzds elleni f'ellebbezds mAsodpdld6ny6nak a
fellebbezo fdl ellenfelenek t6rtdn6 rnegktilddse ds
fe llriv6sa a fellebbezdsre vonatko z6 eszr ev ltel
megtetel6re,
- ilatok fellebbezes folytan felterjeszt6se a
m6sodfokir bir6s 6ghoz,
- iratok feliilvizsgdlati kdrelem folyt6n
f'e terj e sztds e a Kfu.i Aho z, j o gero s hatfn ozatot
hoz6 bir'6s6g drtesitdse az eljards meginditdsdL6l a
f'eliilvi zs gdlati kdr.elem mAs ol atAnak
megkiilddsdvel,
- jogero rnegdllapitdsa a siirgossdgi pszichidtriai
intdzet gy6gykezelds eh.endeldse ir.6nti iigyekben,
A t'entieken tril a bir6 utasitdsdnak rnegfelel6en a nem
azlJgy drdemdben hozott, a bfr6 Altal rnegjelolt egydb
hatdrozatok ds int6zkeddsek tervezetdnek elkdszitdse,
I
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3. Mell6kler:

A lcirendelt bir6l< altal intezett iigyek
A rnelldklet id6beli hat6lya: 20lg,janu6r r. *201g. december. 3 I

T'andcssz6m

,

Ndv

Mdrkind dr', Igriczi
Hajnalka biro

Intezett iigycsoport

Battonyai

j2019, 01.01.- - hdzassdgi per,
J6rdsbir.6s6g l zots.tZ.: t, - dlett6rsi vagyonjogi ig6ny
ildnti per,
- gyelmekeihelyez6ssel, annak
me gvdltoztat6sdval kapcso l ato s
perek,
- sziil6i fehigyelet gyakor.ldsdval
kapcsolatos perek,
- kapcsolattartds szab6 ly oz6sa
ir6nti per,
- gyermek tartdsa ir6nti per,
- szerz6cleses j o gviszonyb6l
szitmazo lcdtelmi per,
- szelz6ddsen kivtili k6rtdritds
irdnti per,
- gondnoksdggal kapcsolatos per
- h6zassdgi peren kiviil
elvdnyesf tett h6zassdgi
vagyonjogi igdny,
- tulajdoni per, birtokv6delmi
P9I,

- elbirtokl6ssal kapcsolatos per,
lakdstigyi per,
- vdgrehajtrissal kapcsolatos per,
- circikldsi per;
- sz6tmazds meg6llapit6sa ir'6nti
- dlokbefogad6ssal kapcsolatos
Per,

- tcirvinyen alapul6 egyeb tartdsi
per,
- nemperes iigyekb6l az

egyezsigi kisirletre idezis,
dr, Nemeth

bir6

Zoltin

Gyulai
J6r'6sbir'6s6g

2017, 10,01.- - ktjzv6das 6s a magdnveidas
2018, 09.30.
biintet6 tigyek,
- kieurelt jelent6s6gri iigyek,
- a bir6s6g el6 6llitds,
- biinteto nemperes kozvddas
tigyek,
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4. mell6klet az irgyeloszt6si rendhez

A kirendelt titkArok

es

A nrelldklet id6beli hatAlya: 2018. janudr
Tan6csszd
l-n

bir6s6gi i.igyintdz6k 6ltal int€zett iigyek

l. -2018. okt6ber 31.
Kirendelds

N6v

a J6rAsbir6sdghoz

Intdzett iigycsoport

(ha van)
Honnan

13.

Iddtartarn

lr, Szabados Agnes titk6r

v d glehaj tdss al kapcsolatos
remperes iigyek,

6
a
N
Li
F0.
Fl

H

0a

polgdri peren kiviili tigyek,
'megkeresdsek alapj6n
:anrimeghallgat6sok,
. szabdlysertdsi tigyek intdz6se,
. biintet6 nemperes mag6nv6das
.. t\)
igyekben szem6lyes meghallgat6s

6!
o

.art6sa,

.polgdri tigyszakos bir6 mellett
tat6r ozal-terv ezetek kdszit6s e,
<urrencidrlis feladatok ell6tdsa.

