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1. Alapadatok

|.l. Az iigyeloszt6si rendet meghatfiroz6 vezeto a torv6nysz6k elnoke

1 .2. UtaIils a figyelembe vett alapelvekre [szab6lyzat 11 5 . $ ( 1) bekezd6se]

A Gyulai Torvdnyszdk tigyeloszt6si rendj6t a bfr6s6gok szewezetlrol 6s igazgatlshrol szolo 2011, 6vi CLXL
tcirv6ny (Bszi,) 9. S (1) bekezd6se alapjhn - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH utast6s (Isz.) l15. $ (1)
bekezd6s6ben meghat6rozott elvekre - a Bir6 Tan6cs ds a kolldgiumok vdlemdnydnek ismeretdben a 2018. evre
vonatkoz6an az alilbbiak szerint hatSrozom mes.

2. A birdsdgon miikodri kolldgiumok

2,1. Biinteto
A Biinteto Kolldgium birhi, tanilcsai 6s igazs6gtigyi alkalmazottai a btintetoeljSr6sr6l sz6l6 1998. 6vi XIX.
ttirvdnyben (Be,), valamint a 2017 . dvi XC. tdrvdnyben (rij Be.) 6s az egyeb jogszabSlyokban meghat hrozott, a
Gyula Torvdnysz6k hat6skcir6be 6s illetdkessdgebe tartozo, a kcivetkezo iigycsoporlokba sorolt bi.intet6
iigyekben j6rnak el.

2.1.1. Biinteto koll6gium 6ltal intezett figycsoportok felsorol6sa [Bi.isz. 6s iratkezel6 si szabillyzat alapj6n]

. elso fokri bi.intetoligy,

. fellebbezettbtintetoiigy,

. fiatalkorfbiintet6i.igye,

. fiatalkonifellebbezettbiintet6i.igye,

. biinteto nemperes iigy,

. fellebbezett biintet6 nemperes iigy,

. bir6s6g kijel6l6se,

. perrijit6siinditvSny,

. fellebbezett nyomozSsi bir6i iigy,

. egy 6ven tirli el6zetes letart6z1tatils miatt felterjesztett iigy,
' bir6s5gi mentesitds irdnti iigy,

' bir6s6gi mentesit6s ir6nti fellebbezett igy,
' idegenrend6szeti fellebbezettiigy,
. egydb (vegyes) i.igy,

' szab6lyseftlsi elzhrhssal is srijthat6 szab6lys6rt6s miatti fellebbezett iigy,. szab6lys6rtdsi pertjit6si fellebbezett iigy,. bir6s6g kijeloldse szab6lys6rt6si tigyben,. felterjesztett kifog6s az eljhrils elhfz6d6sa miatt,
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elrendelds6nek iigye, 
szabadsagra bocsdtottak p6rtfog6 feliigyerete

feltdteles szabadsSgra bocs6t6s 6s a feltdteles szabads6gra bocs6tottak p6rtfog6 feliigyelete
elrendel6sdnek fel lebbezeff tigye,
egydb bv. iigy,
fellebbezett egydb bv. tigy.

I

I

2.2. Civilisztika

i, tandcsai ds iga a
mint a 2016. evi C .)
dk hatriskcir6be 6s a

2'2'1' civilisztikai kolldgium 6ltal intdzett iigycsoportok felsorol6sa fBtisz. 6s iratkezel6 si szab1lyzatalapj6n]

. els6fokri polg6ri peres iigy,. fellebbezett polgilriperes iigy,

lffiu'''ffi*u?felterjesztett kifogSs az eljirfus elhriz6d6sa miatt.
I

3. Kolldgiumok szerinti ilgykiosztds

A kiosztdst v6gzo vezeto a kioszt6snak a bir6k, a bir a bir6s6g munkateherjelentos elt6rdsdt eredmdnyezo hatis6t, tov6bb6 6si ."nd ks6gess6gdtnegyed6vente feltilvizsg6lja, 6s indokolt esetben kezde yeloszt6si

3 '1. Az iigykioszt6sra jogosultak - beledrtve a helyettesitdst is

3'1'1' Az tigyek kioszt6s6t az elso ds mdsodfokf iigycsoportokban egyardnta kolldgiumvezet6, akadilyoztat6sa
esetdn a7'Bf' tan6cs elnoke vdgzi. Helyettesitdsiikre soffendbenaz l.Bf. ds a9.Bf. tan6cs elncikei jogosultak.

ivilisztikai) Kol16 gium iigykiosztdsa:
lldgiumvezeto v 69z\ helyellesitdsdre
a tan6cselnokcik j ogosultak szign6lni
9.Pf. tan6cs elnoke, a 14.p. tandcs

Medi6ci6s iigyekben a szignillo vezeto: a2.Pf. tan6cs elnoke, mint megyei medi6ci6s koordindtor.

A cdgbir6s6gon a c6gti
automatizmus szerint. A program adta

biro intezi, kivdve azon gyzeketvezet6

kiz6rt. erejdn6l fogva

A bir6s5gi kdzvetitoi elj6r6s eset6n a fel els6dlegesen maga villasztjaki a kozvetitdj6t. Ennek hidny1ban a c.4.mell6klet ir6nvad6
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3.2. Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszer meghat6roz6sa fBiisz, 29-32. g-a, szab6lyzat 116. $ (l)
bekezd6sel

Az i.igykioszt6sra jogosult vezeto a kioszt6st az lrkezes sorrendjdbe n az egyes m6sodfokf 6s az egyes els6fokit
tan6csok valamint a titk6rok kcizott emelkedo sorendben vegz|

3.3. Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykiosztSsi m6dszertol tdrtdno elt6r6s esetei meghathrozhsa, amelyek
ki.ilondsen
3.3.1. Elt6rds azigy tilrgyhhoz k6pest
3,3. 1.1. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3 .3 .I.2. Nemzetkozi elemet tartalmaz
3.3.2. Perjogi helyzethez k6pest
3.3.2.1. Soronkiviili iigy
3 .3 .2.2. Egyesit6s, egytittes elbir6l6s v6gett
3 .3 .2.3 . Bir6 kiz6rSs a mialt
3.3.2.4. Azld.gy el6zm6nyi elj6rSs6val fenn6ll6 szoros risszeftiggds miatt
3.3.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3.3.3.1 . Tandcsok eltdro lltszhma miatt
3.3.3 .2. Ugyh6tral6k feldolgozSsa miaff
3 .3 .3 .3 . Ugy munkaigdnyessdge, terjedelme miatt
3 .3 .3 .4. A mdsodfokri feliilbir6latok sz6m6nak kiegyenlitdse vdgett
3.3.3.5. Az iigyek 6rkezds6b6l ad6d6 egyenl6tlens6g kikiiszobol6se 6rdekdben
3 .3 .4. Egy6b koriilmdnyekhez k6pest
3 .3 . 4 . l. Itd lkezd s i sziinet tarl:ama alatt I mialt
3.3.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel az iigy jellegdre
3.3.4.3. Bir6 szolg6lati viszony6nak megsztindse miatt
3.3.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te mi
3.3.4.5. Tdbb szempont egyi.ittes fenn6ll6sa

3.5. A vezetok 6ltal intdzett iigyek kioszt6s6nak m6dszere

A bfr6s6gi vezetok rdszdre az iigyek kioszt6s6nak m6dj6t befoly6solhatja atfugyal6si kcjtelezetts6g m6rtdke ds
az igazgathsi feladatok munkaterhe. A r6sziikre tdrt6no tigykioszt5s az 6ltal6nos m6dszerek alapj6itort6nik az
el6zo megjeloltek szerint,

3.6. Aziigykioszt6s menete

3 . 6. 1 . A kiosztand6 iigy bemutat 6sa az iigykioszt6sra j ogosultnak
A bir6s6gok egysdges iratkezel6si szab6lyzat6r6l sz6l6 I7 12014. (XIL23 .) OBH utasit6s (a tov6bbiakban Beisz.)
85-87. $-ai drtelmdben a kezdoiratot ds a kezdoiratkdnt kezelendo iratot iigyiratk6nt az esetleges elozmdnyi
iratokkal felszerelve a lajstromba tcirtdno bejegyzds napj6n, de legk6sobb az lrkezest kovet6 m-unkanapon az
irodavezet6 bemutatja. Azngy kioszt6s6ra jogosult bir6s6gi vezeto azeIj6r6 bir6t legk6sobb azirat bemutat6s6t
koveto munkanapon a jelen i.igyeloszt6si rendben foglaltaknak megfeleloen kijeloli.

3.6.2. Az irat ftja, a kcjzremrikodok feladatai
A kijelol6s utSn az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodhra. Az iroda az eljhro bir6 kijelcil6se ut6n a
lajstromba bejegyzi az eljhr6 bir6 tan6cs sorszSm6t, majd az iratot a bir6nak a kijelol6s napj1n,ie legkdsobb a
kovetkez6 munkanapon bemutatja.

3.7 . Az 6toszt6s rendje

3.7 .1. Az 6tosztSs esetei
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Az tigykiosrtilsra jogosult az dLgy intdzdsdvel m6sik tan6csot (bfr6Q jelcil ki a kiz6r6sa, a biro szolgllativiszonydnak megszrin6se, a taft6s t6voll6te, az ig.y jelleg6re is figyelemmel tdvoll6te, az egyenletes munkateherbiztosit6sa, az igyh6tral6k feldolgo zhsa, abir6 6freiyez6"se, tart6s kirendeldse 6s kiz6r6saeset6n.

3,.7 .2. Eljhrils i.igy 6toszt6sakor
Atos.zt6skor az ]dgy iratai bemutat6sra keri.ilnek a kiosztdsra jogosult vezetonek, 6 az iraton az 6toszt6sok6nakmegjel6l6se mellett m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki, 6s d6tumrial, al6ir6ssal eiatva bemutatja az irod1nak azigyet az 6toszt6s lajstromban tcjrtdn6 6tvezetdse drdekdben. A Beisz. 87. $. (1) bekezd6se drtelm6ben a kijel6l6s

fr:3::1':;::!i::,::!::::glto"j.l"-utat6s6var e_rte;iil;;; 
" 

kor6b6r 

",,ri"J", 

n;onnan kijerdrt birot. Az6toszt6s az 6ltal6nos iigykioszt6si m6dszerek szerinr tort6nik.

3.8. A helyettesitds rendje

A helyettesitdsre a melldkletekben taldlhat6 szabdlyokat kell alkalmazni.

3'9 6l a tcirvdnyben kdpest magasabb lltszfmfelttintetdse, az elj1rotarr nek meghat6roz sba beosztott bir6 - kis bfr6i l6tsz6mb6l iagysza 6 cisszet6tehi tan

Az eljhto tan6csot alkot6 bir6k kordnek meghat6ro zds6t amell6kletek tartalmazl1k.

3. 1 0. Utalds az igyelosztdsi rend melldkleteire

Aziigyeloszt6si rend aB.1.,1 .1.2.,3.,4. ds C.1., 2,3.,4. szhmimell6kletekettartalmazza.

Gyula,2018. okt6ber l.

a ttirv6nysz6k elniike(rA:nvseol

L"')ii
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B.1. szdmri mell6klet

A tOrvdnyszdkre beosztott bir6k 6ltal intdzett els6foku iigliek

A melldklet id6beli hatfly a: 2 0 1 8.02, I 0. - 20 18.12.3 L
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B. 1.1. sziimri melleklet

A melldklet id6beli hatilva: 20 I 8.09.0 l. - 2018.12.3 t.

Dr. Boromb6s Anita
6,7 sz6mra vdgz6d6 iigyek

8 sz6mra vdgz6d6 Ugyek

9 szdmra vdgz6d6 iigyek

Dr. Fut6 Ildik6, Dr. Fekete Ad6l
Dr. Tdm6nd dr. Liszkai Judit, Dr. Gergely Istv6n
Mdtdnd dr. Rapport Gytingyi, Dr. Kocs6rnd dr.
Juh6sz Anita
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B.2. szrimri melldklet

A kirendelt bir6k 6ltal intdzen els6fokf iigyek

A mell6klet id6beli hatdlya: 20 I 8.09.0 t . - 2018.12.3 t.

Borb6lynd dr. Acs Ildik6
kirendelt bdkdscsabai
jiir6sbir6s6gi bir6

- a hivatali brincselekm6nyek;
- az 6let, a testi dpsdg ds az egdszsdg elleni

a BCkdscsabai
Jar6sbir6s6916l

brincselekmdnyek
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B,3. szdmri melldklet

A beosztott ds kirendelt bir6k 6ltal intdzett fellebbviteli iigyek

A melldklet id6beli hat6lva: 20 | 8.02.10. - 20 | 8.12.3 l.
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B.4. sz6mri melldklet

A melldklet id6beli hatilly a: 2 0 I 8. I 0.0 I . - 20 18.12.3 L
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A melldklet id6beli hat6lya: 2018.02. 10. _ 2018.12.3 1.

C.1, szdmri melldklet

Peres iigyekbfi
- tulajdoni perek
- birtokvddelmi perek
- 6rdkl6si perek
- lak6siigyi per

',...:'',,

A tan6cs eln6ke: Dr. Hajnal Beatrix

Eload6 bir6: Dr. pusztai-Sznvida
Barbara
helyettese: Dr. Melisn6 dr. Kov6cs
Zstzsatna, Dr. Nagy Attila Gy0rgy 6s
dr. Fut6nd dr. Major M6nika

El6ad6 bfr6; Orb6nn6 dr. papp Eva
helyettese: Dr. Melisnd dr. Kovdcs
Zsuzsanna ds Dr. Nagy Attila Gydrgy

E16ad6 bir6: dr. Bagdi Arp6d Gyulai munkaiigyi tdrgyalison kivUl intezend6
ds nemperes munkai.igyi iigyekben

El6ad6 bir6: Dr. Melisnd dr. Koviics
Zsuzsanna
helyettesei: Dr. pusztai-S znyida Barbara
ds Orbdrurd dr. papp Eva

Ekjad6 bir6: Dr. Nagy Atrila Gydrgy
helyettesei: Dr. Pusaai-S znyidaBarbara
ds Orbrinnd dr. Papp Eva

A tan6cs elncike: Dr. Szab6 M6ria

El6ad6 bir6: Dr. Melisnd dr. Kov6cs
Zsuzsanna
helyettesei : Dr. PusZai -S zny ida B arbara
ds Orb6nnd dr. Papp Eva

Eload6 bir6: Dr. Nagy Attila Gy0rgy
helyettesei : Dr. Pusztai-S znyida B arbara
ds Orb6nnd dr. Papp Eva

- szerz6ddsen kfviili kdrtdrit6si perek, jogalap

_ 
ndlkiili gazdagodds

az6 perek kciztil:- sel, bdrlettel,
n
- munkaiigyi perek
- kizigazgat6si perek
- a kdzdrdekri adat kiad6sa ir6nti perek az el6z6

pertiirgyakra vonatkoz6 adatokat illet6n
Nemperes tigvekb6l:
-a tan6cs referild|jdba tartoz6 tigyekben drkezett

v 6gz6s elleni fel lebbezdsek
-hagyatdki tigyek
-munkarigyi nemperes tigyek
-kdzigazgatdsi nemp eres 0gyek
^a vdgrehajtrisi iigyekb6l a pfiratlan sorsz6mtak

_ kivdve, ha az iigyek tfugya dsszeftigg
-fizetdsi meghagy6s elleni fellebbezdsekb6l a

piiratlan s orsz6mf ak kivd ve, ha az .lrgy ek t6r gy a
6sszefiigg

-mag6ncs6d

Peres iigluekb6l:
-h6zass6gi perek,
-apasdg es szdrmazds megdllapitrisa irdnti perek
-szUloi felUgyelettel kapcsolatos perek
-gondnoks6ggal kapcsolatos perek

s perek
esitett h6zassdgi
tos perek

-gyermekelhely ezesi perek, gyermekelhelyez6s
megvdltoztat6sa irdnti perek
- kapcsolattartds szabilIyozilsa ir6nti perek
- gyermek tart6sa irdnti perek
-- trirvdnyen a1apu16 egydb tart6si per
-vdgrehajt6si perek
-dlettdrsi vagyonkcizdssdg me gsztintetdse
- szerz6 ddses j ogviszonyb6 I sz6rmaz6 p erek kci ziil
azok. amelyek nem tartoznak a 9. pf. tanrics
referrid6j6ba
-- a kciz6rdekti adat kiad6s a i 6nti perek az el6z6
peftargyaka vonatkoz6 adatokat il Ieton
AIernpelesJCygLb_al
- a taniic s r efer 6dttj 6b a tarto z6 iigyekb en erke zelt
vdgzds elleni fellebbezdsek
-megeloz6 t6voltart6sos tigyek
-pszichiritriai gy6gykezelds feltilvizsg6lata ir6ntj
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C.2. sz6mri melldklet

Els6fokt peres ds nemoeres iigyek eloszt6sa a bir6k kcjzcitt

A melldklet id<jbeli hat|ly a: 20 1 8.09.0 I . - 2018. t2.3 t.

Dr, Szab6 M6ria

Dr. Hajnal Beatrix

Dr. T6th Be6ta

Dr. Fut6ne dr. Major M6nika

Sarung6nd dr. T6th Tiinde

Dr. Z6mboriTibor

Dr. T6th Berita

Orbdnnd dr. Papp Eva

Dr. Fut6nd dr. Major M6nika

Sztrungdnd dr. T6th Tiinde

Dr. Kocs6rnd dr. Juh6sz Anita

Dr. Kocs6rnd dr. Juh6sz Anita

M6nesine dr. Szrics Erika

Dr. Gergely Istv6n

Dr. Gergely Istv6n

Dr. Fekete Adel

Az 5rkezett peren kivtili (Pk.,
p6ros sz6mra v6gz6d6k
Az erkezett peren kivi.ili (Pk.,
p dratlan szdmr a vdgz6d6k

Pkk.) iigyekb6l a

Pkk.) ugyekb6l a

Az erkezelt peres iigyekb 6l a 3-ra,4-re, 5-re ds 6-ra
vdgz\do sorsz6mri tigyek
Az 1rkezett peres iigyekb6l 8-ra, a 9-re ds 0-ra
v €gz6db sorszdmri iigyek
Az drkezelt peres iigyekb 6l az l-re ds 2-re vegz6d.6
sorsz6mf iigyek
Az erkezett peres iigyekb 61 a 7 -re vegz6d6
sorszdmri iigyek

cs6d-, felsziimol6si, ad6ssdgrendez6si 6s
vagyonrendezdsi 0gyek (rij kioszt6st nem kap)
cs6d-, felsz6mol6si, ad6ss6grendezdsi ds
vagyonrendez6si tigyek (rij kiosd6st nem kap)
cs6d-, felsz6mol6si, ad6ss6grendez6si ds
vagyonrendezdsi i.igyek (rij kiosA6st nem kap)
cs6d-, felsz6mokisi, ad6ss6grendezesi ds
vagyonrendezesi tigyekb6l a 8-ra es 9-re vegzldo
Ugyeket kapja
cs6d-, felsz6mol6si, ad6ssrigrendez6si ds
vagyonrendezdsi [gyekb6l a 0-ra, I -re, 2-re, 3 -ra, 4-
re, 5-re, 6-ra, 7 -re v6gz6d6 iigyeket kapja
gazd6lkoddssal dsszefiigg6 kiemelt brincselekm6ny
miatr indult iigyek
cdgbejegyzdsi tigyek
tcirvenyessdgi feliigyeleti iigyek
v6gelsz6mol6si kifogdsok 6s egy6b c6giigyek
kdnyszertdrldsi iigyek
jogut6d ndlkiil megszrifi ce,g javilrabejegyzetr jog
vagy tdny tdrlds6vel cisszeftiggo nemperes flgyek
cdgbejegyz6si tigyek
tcirvdnyessd gi fel tigyeleti iigyek
vdgelszdmol6si kifogrisok ds egy6b cdgiigyek
kdnyszertcirldsi Ugyek
jogut6d n6lkiil megszrint ceg jav6ra bejegyzett jog
vagy I6ny trirldsdvel cisszefiiggo nemperes iigyek
gazd6lkod6ssal dsszefrigg6 kiemelt btincselekm6ny
miart indult Ugyek
c6gbejegyz6si iigyek
tdrvdnyessdgi feltigyeleti tigyek
vdgelsz6moLdsi kifogdsok ds egy6b c6gi.igyek
k6nyszertdrldsi iigyek
jogut6d ndlktil megszrint cdg jav6ra bejegyzett jog
vagy tdny tdrldsdvel dsszeftigg<i nemperes iigyek
gazddlkoddssal dsszeftiggo kiemelt brincselekm6ny
miatt indult iigyek
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C.3. sz6mri mell6klet

A melldklet id6beli hatfiy a: 2 0 I 8, 0 I . 0 I . - 20 18.12,3 L
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C,4. sz6mri melldklet

A melldklet id6beli hatdlya: 2018.02.10. - 2018.123 l.
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