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A Gyulai Tiirv6nysz6k Ugyeloszt6si rendje
2019.6vre

I. Alapadatok

l.l. Az iigyeloszt6si rendet meghathroz6 vezeto a torv6nysz6k elnoke

r.2.utalils a figyelembe vett alapelvekre fszab6lyzat 115. $ (1) bekezd6se]

A Gyulai Ttirvdnyszdk iigyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szewezetdrol 6s igazgat6sSr6l szol6 20Il. 6vi CLXL
ttirv6ny (Bszi.) 9, $ (1) bekezddse alapj6n - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH utastds (Isz.) 115. $ (t)
bekezd6s6ben meghat6rozott elvekre - a Bir6 TanScs 6s a kolldgiumok v6lem6nydnek ismeretdben a2019.-6vre
vonatkoz6an az alilbbiak szerint hat6rozom mes.

2. A b[rdsdgon miikddd kolldgiumok

2.1. Biinteto
A Biintet6 Kolldgium bit5;i, tanlcsai 6s igazsdgiigyi alkalmazottai a bi.intet6elj6r6sr6l sz6l6 a 2017. 6vi XC.
torv6nyben (fj Be.) es M egyeb jogszabhlyokban meghathrozott, a Gyula Tcirvdnysz6k hat6skcirdbe 6s
illetdkessdgdbetartoz6, a ktivetkezo iigycsoportokba sorolt biinteto iigyekben j6rnak el.

2.1.1. Biinteto koll6gium 6ltaI intezett i.igycsoportok felsorol6sa [Bi.isz. 6s iratkezel6 si szab1lyzatalapj6n]

. elso fokri biintetotigy,

. fellebbezettbiintetotigy,

. fiatalkorri biintetoi.igye,

. fiatalkorri fellebbezett biintetoiigye,

. biinteto nemperes tigy,

. fellebbezett biinteto nemperes iigy,

. bir6s6g kijelol6se,

. perrijit6siinditv6ny,

. fellebbezetlnyomoz6si bir6i tigy,

. egy 6ven trili el6zetes Ietart6ztatds miatt felterjesztett iigy,. bir6s6gi mentesit6s ir6nti iigy,

. bir6s6gi mentesit6s ir6nti fellebbezellid;gy,

. idegenrenddszeti fellebbezett i.igy,

. egydb (vegyes) iigy,
' szab6lysertesi elzhrSssal is srijthat6 szab6lysdrt6s miatti fellebbezett i.igy,. szabSlysdrtdsi penijit6si fellebbezett iigy,. bir6sSg kijeloldse szabSlysdrtesi iigyben,. felterjesztett kifog6s az eljfirhs elhriz6d6sa miatt,. szabadsSgvesztdsvdgrehajt6sitigy,
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fellebbezett szabads6gveszt6s v6 grehajt6si iigy,
koz6rdekri munk6ra it6ltek iigye,
kozdrdekri munk6ra it6ltek fellebbezett iigye,
feltdteles szabadshgrabocs6t6s 6s a felt6teles szabads6gra bocs6tottak p6rtfog6 feliigyelete
elrendel6sdnek iigye,
fe_lt6teles szabads6gra bocs6t6s 6s a feltdteles szabads6gra bocs6tottak pdrtfog6 feltigyelete
elrendel6sdnek fellebbezett iigye,
egy6b bv. iigy,
fellebbezett egy6b bv. Ugy,

I

I

2.2. Civilisnika
gium bfr6i, tanScsai 6s igazs6giigyi alkalmazottai a

int a20l6.6vi CXXX. torvdnyben (pp.) 6s
hat6skcir6be 6s illet6kessdgdbe tartoz6, a

2'2'1. Civilisztikai koll6gium 6ltal intdzetti.igycsoportok felsorol6sa fBtisz. ds iratkezeld si szab1lyzatalapj6n]

. elsofokir polgdri peres iigy,. fellebbezettpolgilri peres iigy,. polgdri nemperes tigy,
bir6s6gi krizvetitoi iigy (medi6ci6),

. fellebbezellpolgfirinemperes iigy
' bir6sdg kijeloldse,
. egy6b (vegyes) tigy,

felterjesztett kifog6s az eljhrhs elhriz6d6sa miatt.

3. Ko I I d giumok s z erint i ilgltkio s zt ds

A kiosztSst vdgzo vezeto a kioszt6snak a bir6k, a bir6sSgi titk6rok, a bir6s6gi i.igyint6z6k kozcjtti munkateherjelent6s eltdr6sdt eredmdnyezo hatdsfit, tov6bb6 az ilgyeloszt6si ."nd -6dosit6s6nak sziiksdgess6gdt
negyed6vente feliilvizsg6lia, es indokolt esetben kezdendnyizi az iigyelosztdsi rend m6dosit6sdt.

3 .7. Az iigykioszt6sra jogosultak - beledrtve a helyettesit6st is

3'l'l' Az iigyek kiosztSs6t az elso 6s mdsodfokfi iigycsoportokban egyarilnta kolldgiumvezeto, akad1lyoztat1sa
eset6n a 1.Bnyf. tanics elnoke vegzi. Helyettesitdslikre sorrendben az LBf. Es a l2.Bf. tandcs elnokei
jogosultak.

3'1.2. A Polg6ri-Gazdas6gi-Kozigazgatilsi-Munkatigyi (civilisztikai) Kol16gium i.igykioszt6sa:
Az iigyek kioszt6s6t az elso 6s m6sodfokri i.igycsoportokban egyarhnt a toltegiurivezet(5 v1gzi,helyettesitds6re
a kolldgiumvezeto-helyettes jogosult. Mindkettojtik akad6lyozlathsaeset6n a tan6cselnokok j'ogosultak szign6lni
a ktjvetkezo sorrendben: a2.Pf. tan6cs elnoke, az 5.P. tandcs elnoke, a 9.pf. tan6cs eln-Oki, a l4.p.Ian6cs
elndke.

MediSci6s iigyekben a szignillo vezeto: a2.Pf. tan6cs elnoke, mint megyei medi6ci6s koordin6tor.

A c6gbir6shgon a c6gtigyek eloszt5s6t a c6gbir6s6g csopoftvezetoje vdgzi a sz6mit6g6pes program adta
automatizmus szerint. A torv6nyess6gi feliigyeleti ds a v6gelszSmol6si kifog6sos iigyeket u- 

"3gJ"[yr6Uet 
vezetit

biro intezi, kiv6ve azon tcirvdnyessdgi feltigyeleti elj6rdsokat, ahol e bir6 elj6rasa a torv6ny erej6n6l fogva
kizhrt.

A bfr6s6gi kcjzvetitoi elj6r6s eset6n a fel els6dlegesen maga vSlasztjaki a kozvetftoj6t. Ennek hi6ny6ban a C.4.
melldklet ir6nyad6
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3.2. Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si rn6dszer meghatfuroz6sa [Biisz. 29-32. g-a, szab6lyzat ll6. g (l)
bekezd6sel

Az iigykioszt6sra jogosult vezeto a kioszt6st az erkezes sorendjdbe n az egyes m6sodfokir 6s az egyes elsofokf
tan6csok valamint a titk6rok kozott emelkedo sorrendben v6gzi.

3.3 ' Az 6ltalSnosan alkalmazott i.igykioszt6si m6dszertol tortdno elt6r6s esetei meghathroz1sa, amelyek
ktilonosen
3,3.1 , Eltdrds az tigy thrgyhhoz kdpest
3,3, 1.1. Speci6lis szakdrtelmet ig6nyel
3 .3 .I.2. Nemzetkozi elemet tartalmaz
3 . 3 .2. Perj og i helyzethez k6pest
3.3.2.1. Soronkiviili iigy
3 .3 .2.2. Egyesit6s, egyiittes elbir6l6s v6 gett
3.3 .2.3. Biro kizhrhsa miatt
3.3.2.4. Azngy elozm6nyi eljdrhsSval fenndll6 szoros osszefiiggds miatt
3.3.3 . Egyenletes munkateher biztositSsa vdsett
3.3.3.1. Tan6csok eltdro l6tszSma miatt
3 .3 .3 .2. Ugyh6tral6k feldolgozSsa miatt
3 .3 .3 .3 . Ugy munkaigdnyessdge, terjedelme miatt
3 .3 .3 .4. A m6sodfokri feli.ilbir6latok szhmhnak kiegyenlit6se vdgett
3.3 '3.5. Az tigyek 6rkez6s6bol ad6d6 egyenl6tlensdg kikiiszcibol6se 6rdek6ben
3 .3 .4. Egy 6b kririilm6nyekhez kdpest
3 .3 .4 . L It6 lkezd s i sziinet tartama alattl miatt
3.3.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel azngy jelleg6re
3 .3 . 4 .3 . B ir6 szo I 96l ati v iszony 6n ak me gszrinds e mi att
3.3.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) tdvoll6te mi
3.3.4.5. Tcibb szempont egyiittes fennSll6sa

3.5. A vezetok 6ltal intezett iigyek kioszt6s6nak m6dszere

A bfr6s6gi vezet6k rdszdre az igyek kioszt6s6nak m6dj6t befoly6solh atja a tdrgyal6si kdtelezetts6g mdrl6ke ds
az igazgathsi feladatok munkaterhe. A r6sztikre tort6n6 i.igykioszt6s az 6ltal6nii m6dszerek alapj6n tcjrtdnik az
el6z6 megjekjltek szerint.

3.6. AziigykiosztSs menete

3 . 6. I . A kiosztand6 tigy bemutat 6sa az iigykioszt6sra j ogosultnak
A bir6sSgok egys6ges iratkezeldsi szabillyzathr6l sz6l6 17 12014. (XIL23 .) OBH utasitris (a tov6bbiakban Beisz.)
85-87. $-ai 6rtelmdben a kezdoiratot 6s a kezdoiratk6nt kezelend6 iratot tigyiratkdnt az esetleges elozm6nyi
iratokkal felszerelve a lajstromba tortdn6 bejegyzds napjhn, de legkdsobb ai- 6rkez6st kcjvet6 m-unkanapon az
itodavezeto bemutatja, Az ngy kioszt6s6ra jogosult bir6s6gi vezet6 az elj6r6 bir6t legk6sobb az irat bemutat6s6t
kcjveto munkanapon a jelen iigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfeleloen kijeloli.

3.6.2. Az irat ifija, a kdzremrikodok feladatai
A kijelcil6s ut6n az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodhra. Az irod,a az elj1ro bir6 kijelol6se ut6n a
lajstromba bejegyzi az eljiro bir6 tan6cs sorsz6m6t, majd az iratot a bir6nak a kijel6l6s napj1n,ie legk6s6bb a
kovetkez6 munkanapon bemutatj a.

3.7 . Az iltoszths rendje

3.7 .L Az 6toszt6s esetei
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A t az lj.gy intdzds6vel m6sik tandcsot (bir6t) jelcil ki a kiz6r6sa, a bir6 szolg1lativi a tart6s t6volldte, az i.igy jellegdre is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkateherbi feldolgoz6sa, abir6 6theiyez, se, tart6s kirendeldse 6s kizhrhsaeset6n.

3,.7 .2. Eljhrds iigy 6toszt6sakor
Atoszt6skor az ldgy iratai bemutat6sra keriilnek a kiosztSsra jogosult vezetonek, (5 az iraton az fttoszt6s ok6nak
megjeloldse mellett m6sik tandcsot (bir6t) jelol ki, 6s d6tummal, al6ir6ssal ell6wa bemutatja az fuod1nak az

en. A Beisz. 87. $. (1) bekezddse drtelmdben a kiieldlds
siti mind a kor6bban, mind azrijonnan kijelcilt AiiOt. lz
6nik.

3.8. A helyettesitds rendje

A helyettesftdsre a melldkletekben tal6lhat6 szab6lyokat kell alkalmazni.

3'9' A fellebbviteli tan6csn5l a torvdnyben meghatSrozorrhoz k6pest magasabb letsz1m feltiintetdse, az elj1ro
tanacsot alkot6 bir6k kcjr6nek meghat6rozhsa, a tobb tan6csba beosztott bir6 - kis bir6i l6tsz6mb6l vagy
szako sod6s b6 I ad6d6 v |ltozo <i s szet6tehi tan6cs ok e setdben.

Az eljhr6 tan6csot alkot6 bir6k kor6nek meghat6ro zhsht a mell6kletek tartalmazzilk.

3 . 1 0. UtalSs az igyeloszt6si rend mell6kleteire

Az iigyeloszt6si rend a B.1.,1.1. 2.,3.,4.,5.6s C.1., 2,3.,4. szhmimelldkletekettarlralmazza.

Gyula,2019. dprilis 1.
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B.l. sziimf melldklet

A t0rv6nysz6kre beosztott bir6k 6ltal int6zett els6fokri iigyek

A melldklet id6beli hat6lya: 2 0 I 9. 0 I .0 1 . - 20t9.123 l.
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B.1. l. sz6mri melldklet

A melldklet id<jbeli hat6lya: 20 I 9.0 1.0 l. - 20 19.t2.3 1.

Dr. Fut6Ildik6, Dr. Tcim6nd dr. Liszkai Judit
Dr. Tcim6nd dr. Liszkai Judit, M6t6n6 dr. Rapport
Gydngyi
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A melldklet idobeli hatalya: 2019.01.01.

B.2. sz6mri melldklet

A kirendelt bir6k 6ltal intdzett els6fokri iigyek

- 2019 ,12 .31 .

Dr. Fut6Ildik6
kirendelt battonyai
jdr6sbir6s6gi bfr6

a Battonyai
J6rdsbir6s6916l

- az elet, a testi dps6g ds az egdszsdg elleni
brincselekmdnyek
- az egdszseget veszdlyeztet6 brincselekmdnyek
- az emberi szabadsiig elleni br.incselekmdnyek
- a kdltsdgvetdst k6rosit6 biincselekmdnyek
- a gazdillkodilssal dsszefi.igg6 kiemelt
biincselekmdnyek
- az eg6szsdgtgyi beavatkoziis es kutatiis rendie
el leni biincselekmdnyek
- a nemi 6let szabads6ga ds a nemi erkdlcs elleni
biincselekmdnyek
- az emberi mdlt6srig ds egyes alapvet6 jogokat
sdrt6 bfincselekmdnyek
- a k6zlekeddsi brincselekmdnyek
- az filam elleni brincselekmdnyek
- a min6sftett adat 6s a nemzeti adatvagyon elleni
biincselekmdnyek
- az igazsAgszo lgdltatds el leni b iincs elekm6nyek
- a korupci6s btincselekm6nyek
- a hivatalos szemdly elleni brincselekmdnyek
- a kdzbiztons6g elleni br.incselekmdnyek
- a nemzetkdzi kdtelezettsdgen alapul6
kdzbiztons6gi cdlf gazdasrigi el6ir6sok elleni
brincselekm6nyek
- a klznytgalom elleni bilncselekm6nyek
- a kbzigazgat6s rendj e elleni biincselekm6nyek
- a vagyon elleni brincselekmdnyek
- a vagyon elleni er6szakos brincselekmdnyek
- a szellemi tulajdon elleni biincselekmdnyek
- ap5nz- ds bdlyegforgalom biztons6ga elleni
btincselekmdnyek
- pdnzmosds

'11,.1,,,)rali:,'....jit.t,..t\,lai 
li::tt:r,,.,1rt,,,,,rUtr,i1,..t;ir..,,i,:r?r,.j, 1.)r.i;,, i,.,i?t.r.. .rt",,ai .l,r4r)//1,11)i t.:i,/iit?1i.1,..i1,ii:.)li:,,.,

Fut6 lldik6 kirendelt battonyai jaritsbir6s6gi bir6
Mdtdnd dr. Rapport Gylingri kirer'rdelt b6k6scsaba,i j6r6sbir6s6gi bfr6
Dr. Tdm6n6 dr. Liszkai Judit kirendelt bdk6scsabai j6r6sbfr6siigi bir6

Dr.

,.:1.: , l/:1:, ,

: ;'.:.i i t. :jt l.t, 1 :t.ri',',
t, ;7't, ;r 1:,',.t1 y.:: .

:: :)L t. ia : ,li t . : 
, 

' 
r /, , i r, i ,

: ,lLt: :: :. ,....,..r. ,:al.: ,i.. );'|.,..r.,t:,,,...
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B.3. szdmt melldklet

A beosztott 6s kirendelt bir6k 6ltal intdzett fellebbviteli iigyek

A melldklet id6beli hattiya:2019.01.01 . -2019.12.31.

, A tanacs elniike: Kempfir6 dr. Agod Eva

El6ad6 bir6; Dr. Kocsiir Szil6rd
helyettese: Dr. Bordiis Enikd kirendelt

r lr,ii gyulai j6rdsbir6s6gi bir6

: El6ad6 bir6: Dr. Kcinig Marianna
helyettese: Dr. J6mbor P6l kirendelt
glulai j6rdsbir6sdgi bir6

iii iiirrri: \ii :i,. "lrr.\,,r1,ii,",\l1i li1, - i',.;,,'-oa

PeLe$Cyekbal
- a ktjzlekeddsi blincselekmdnyek
- a nemi dlet szabadsiiga ds a nemi erkdlcs ellent
brincselekmdnyek
- a kcimyezet es a termdszet elleni brincselekmdnyek
- a komrpci6s br.incselekm6nyek
- az 6lei, a testi 6psdg es az eg6szsdg elleni
brincselekm6nyek
- az eg€szsegiigyi beavatkoz6s ds kutat6s rendje
elleni biincselekmenyek
- az egeszslget veszely ezteto btincselekmdnyek
- az emberi szabadsiig elleni btincselekmenyek
- a gyermekek erdek€t sdrt6 ds a csaliid elleni
brincselekmdnyek
- az emberi md1t6s6g 6s egyes alapvet6 jogok elleni
btincselekmenyek
- a minositett adat 6s anemzeli adatvagyon elleni
brincselekmdnyek
- az igazsdgszo lg6ltat6s elleni b{in cse lekmdnyek
- a hivatali brincselekmdnyek
- a hivatalos szemdly elleni brincselekmdnyek
- a kdzbiaonsdg elleni brincselekmdnyek
- a nemzetkcizi kdtelezettsdgen alapul6
kcizbiaonsiigi cdhi gazdasdgi el6ir6sok elleni
brincselekmdnyek
- a kciznyugalom elleni brincselekmenyek
- a kdzbizalom el leni btincselekmdnyek
- a kdzigazgat6s rendj e elleni btncse lekmdnyek
- a vagyon elleni er6szakos bLincselekmdnyek
- a vagyon elleni brincselekmdnyek
- a szellemi tulajdon elleni bfncselekmdnyek
- apdrz- ds belyegforgalom biztons6ga elleni
brincselekm6nyek
- a kdltsegvetest k6rosit6 brincselekmdnyek
- a pdnzmos6ssal kapcsolatos bejelentdsi
kOtelezettseg el mulaszt6sa
- a gazd6lkod6s rendjdt sert6 brincselekmdnyek
- afogyaszt6k drdekeit ds a gazdasiigi verseny
tisAas6gdt sdrt6 brincselekm6nyek
- tiltott adatszerz6s ds az informiici6s rendszer elleni
biincselekmdnyek
Nenr peres iigyekb6l:
minden nem peres irgy az erkezds soruendjdben
felv6ltva a 12.tsf. tandccsal, kivdve a 7.Bnvf. taniics
Ugyeit.

Pcre! lcyekbeL
- az eleI, a testi 6ps6g 6s az egdszseg elleni
brincselekm6nyek
- azegeszsegtigyi beavatkozds es kutat6s rendje
elleni btincselckmdnyek
- az eg6 szse get v e szely ezteto brinc s e l ekmdn yek

I i..
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A tan6cs elndke: Dr. Hajdun6 dr. Iszdly
Anna

El6ad6 bir6: Dr. Vdgh Edit
helyettese: Dr. J6mbor P61 kirendelt
gyulai j6rdsbir6sdgi biro

El6ad6 bir6: Dr. Ilord6s Enik6
kirendelt gyulai jdrrisbir6s69i bir6
helyettese: Dr. Kocs6r Szil6rd

- az emberi szabadsrig elleni biincselekmdnyek
- a nemi dlet szabads6ga 6s a nemi erkdlcs elleni
brincselekmdnyek
- a gyermekek drdekdt s6rt6 ds a csaliid elleni
brincselekmdnyek
- az emberi mdlt6srig ds egyes alapvet6 jogok elleni
brincselekmdnyek
- a kdzlekeddsi btincselekmdnyek
- Iermdszet elleni brincselekmdnyek
- 6s a nemzeti adatvagyon elleni
b
- az igazsdgszolg6ltat6s ellen i brincselekmdnyek
- a korrupci6s biincselekmdnyek
- a hivatali brincselekmdnyek
- a hivatalos szemdly elleni brincselekmdnyek
- a kdzbiztons6g elleni biincselekm6nyek
- a nemzetkcizi kdtelezetts6gen alapul6
kdzbiaons6gi c6hi gazdas6gi elciir6sok elleni
brincselekmdnyek
- a kriznyugalom elleni biincselekmdnyek
- a klzbizalom elleni brincselekmdnyek
- akdzigazgat6s rendje elleni biincselekmdnyek
- a vagyon elleni eroszakos btincselekmdnyek
- a vagyon elleni brincselekmdnyek
- a szellemi tulajdon elleni brincselekmdnyek
- apdnz- ds bdlyegforgalom biztons6ga elleni
btincselekmdnyek
- a kciltsdgvetdst k6rosit6 brincselekmdnyek
- a pdnzmos6ssal kapcsolatos bejelent6si
kOtelezettseg elm ulasZiisa
- a gazd|lkodds rendjdt s6rt6 brincselekmdnyek
- a fogyaszt6k drdekeit es a gazdasilgi verseny
tisztas6g6t s6rt6 brincselekm6nyek
- tiltott adatszerzds 6s az inform6ci6s rendszer elleni
brincselekmdnyek
ha az | .Bf, 12.Bf brirmilyen okb6l kizfurt az igyek
elbirdl6srib6l
Nem peres Usvekb6l:
Minden nem peres iigy, ha az l.Bf, 12.81 7.Bnvf
b6rmilyen okb6l kiz6rt az iigyek elbir6l6srib6l.

Nem peres tigyekb6l:
a nyomozdsi bir6 hatdrozata elleni fellebbezds
t6r gy 6b an indult iigyek

A tandcs elndke: Dr. Baur pdter

El6ad6 bir6; Dr. V6gh Edit
helyettese: Dr. Kocs6r Szil6rd

E16ad6 bir6: M6tdnd dr. Rapporr
Gycingyi kirendelt bdk6scsabai

:t,r",::. jar6sbirdstigi bir6
helyettese: Dr. Kcinig Marianna

' El6ad6 bir6: Dr. Boromb6s Anita
helyettese: Dr. Vdgh Edit 6s M6tdn6 dr.

, Rapport GyOngyi kirendelt bdkdscsabai
jdrdsbir6s6gi bir6
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A tan6cs elncike: Dr. Tatai M6nika

El6ad6 bir6: Dr. Bord6s Eniko kirendelt

El6ad6 bir6 Dr. J6mbor P6l kirendelt
gyulai j6rdsbir6s6gi bir6
helyettese: Dr. Kdnig Marianna
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8,4. szdmri melldklet

A melldklet id6beli hatilly a: 20 t9 .0 4.0 L - 20 tg . 12.3 t.
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B.5. szrimri mell6klet

A melldklet id6beli hat6lya: 20 I 9.03.0 1, - 20 19,12.3 L
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C.1, sz6mri mell6klet

A melldklet id6beli hat|ly a: 20 19.01 .0 1 . - 20 tg .I2.3 1.

Dr. T6th Be6ta

Dr. Fut6n6 dr. Major M6nika

Orb6nnd dr. Papp Eva

SztrungSnd dr. T6th Tiinde

Dr. Kocs6rnd dr. Juhrisz Anita

Dr. Kocs6rnd dr. Juh6sz Anita

Mdnesind dr. Sziics Erika

Dr. Gergely Istv6n

Dr. Gergely Istv6n

Dr. Fekete Addl

Dr. Fekete Adel
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C.2. sz6mri melldklet

A melldklet id6beli hat6lya: 2019 .01. 0t . - Z0t9 .12.31 .
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A melldklet id6beli hat6lya: 20 I 9,0 1,0 l. - 2019.12.3 t.

C.3. sz6mf melldklet
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C.4. sz6mri mell6klet

A mell6klet id6beli hatilly a: 2 0 I 9. 03 .0 t . - 20 tg .t2.3 L
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