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l. Alapadatok

l.r. Az iigyelosztrisi rendet meghathroz6 vezetl a torvdnysz6k elnoke

l.2.utalils a figyelembe vett alapelvekre [szab6lyzatr 5. $ (r) bekezd6se]

A Gyulai Torv6nyszdk tigyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szervezetlrol es igazgat6s6r6l sz6l6 2011. 6vi CLXI.
torv6ny (Bszi.) 9. $ (1) bekezddse alapjhn - figyelemmel a 612015. (XI. 30J OBH utast6s (Isz.) 15. $ (1)
bekezdds6ben meghat6rozott elvekre - a Bir6 Tan6cs 6s a koll6giumok v6lem6ny6nek ismeretdben a 2018. dvre
vonatkoz6an az alfibbiak szerint hat6rozom mes.

2. A birdsdgon miikodri kolldgiumok

2.1. Biinteto
A Biintet6 Koll6gium bir6i, tanilcsai 6s igazs6giigyi alkalmazottai a biintetoelj6rdsr6l sz6l6 1998. dvi XIX.
torvdnyben (Be'), valamint a 2017 .6vi XC. torv6nyben (rij Be,) es az egyebjogszab6lyokban meghat 6rozorr, a
Gyula Tdrv6nysz6k hat6skor6be 6s illet6kessdg6be taftoz6. a kctvetk"r6 tigy"roportokba sorolt biinteto
iigyekben j6rnak el.

2.1.1. Biinteto koll6gium 6ltal intezett iigycsoportok felsorol6sa fBiisz. 6s iratkezel6 si szab1lyzatalapj6n]

. els6 fokir biintet6iigy,

. fellebbezettbiintet6iigy,

. f,ratalkonibi.intetoi.igye,

' fiatalkoni fellebbezett biintetoi.igye,
. bi.inteto nemperes tigy,
. fellebbezett biinteto nemperes tigy,. bir6s6g kijeldl6se,
. perrijft6siinditvSny,
. fellebbezettnyomozSsi bir6i iigy,. egy 6ven trili el6zetes letart6ztaths miatt felterjesztett iigy,. bir6s6gi mentesit6s ir5nti i.igy,. bir6s6gi mentesitds ir6nti fellebbezett :d;gy,. idegenrenddszetifellebbezettiigy,
. egydb (vegyes) iigy,
' szab6lyseftesi elzilrhssal is sirjthat6 szabillysertes miatti fellebbezett iigy,
' szab6lys6rtdsi perrijit6si fellebbezettid'gy,
. bir6s6g kijeldl6se szab|lysdrtdsi iigyben,. felterjesztett kifog6s az eljirds elhtzodisamiatt,
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szabads6gvesztds v6grehajt6si iigy,
fellebbezett szabads6gveszt6s v6grehajt6si tigy,
kozdrdekii munk6ra itdltek iigye,
koz6rdekti munkSra itdltek fellebbezett iigye,
felt6teles szabads6gra bocs6t6s 6s a felt6teles szabadsSgra bocs6tottak pdrtfog6
elrendelds6nek i.igye,
feltdteles szabads6gra bocs6t6s 6s a feltdteles szabads6gra bocsStottak p6rtfog6
elrendeldsdnek fellebbezett iigye,
egydb bv. iigy,
fellebbezett egy6b bv. tigy.

feliigyelete

feliigyelete

2.2. Civilisztika
A Polg6ri-Gazdasdgi-Kozigazgathsi-Munkatigyi Koll6gium birhi, tanhcsai 6s igazs6giigyi alkalmazottai a
polg6ri perrendtarl6sr6l sz6l6 7952. eviIII. torvdnyben (Pp.), valamint a2016. evi CXXX, iorvdnyben (rij pp,)
es az egyeb jogszab6lyokban meghatilrozott, a Gyula Torv6nysz6k hatSskor6be 6s illetdkessdg6te tartiz6, a
kovetkez6 i.igycsoportokba sorolt civilisztikai iigyekben j6rnak el.

2.2.1. Civilisztikai kolldgium 6ltal intezett iigycsoportok felsorol6sa fBiisz. 6s iratkezel6 si szab1lyzatalapj6n]

. elsofokri polg6ri peres iigy,

. fellebbezettpolgfuriperes i.igy,

t i'.r*rummlf,ly(medi6ci6),fellebbezett polg6ri nemperes iigy. bir6sSg kijelol6se,
' egydb (vegyes) tigy,
. felterjesztett kifog6s az elj6r6s elhriz6d6sa miatt.

3. Koll|giumok szerinti ilgykiosztds

A kioszt6st v6gzo vezeto a kioszt6snak a birdk, a bir6s6gi titk6rok, a bir6sdgi i.igyintdzok kcjzcitti munkateher
jelentos eltdr6sdt eredmdnyezo hat6s6t, tov6bbS az iigyeloszt6si rend m6dosit6sdnak sziiks6gessdg6t
negyed6vente feliilvizsg6lja, ds indokolt esetben kezdem6nyezi azigyeloszt6si rend m6dosit6s6t

3.1. Az iigykioszt6sra jogosultak - bele6rtve a helyettesft6st is

3.1.I. Az iigyek kiosztSs6t az elso 6s mSsodfokir i.igycsoportokban egyarhnta koll6giumvezeto, akad1lyoztat1sa
eset6n a7.Bf' tan6cs elncike vegzi. Helyettesit6stkre sorrendbenaz 1.Bf. 6s a 9.Bf. tandcs eln6kei jogosultak.

3.1'2. A Polgdri-Gazdas6gi-Kozigazgatisi-Munkaiigyi (civilisztikai) Kolldgium ilgykioszt6sa:
Az iigyek kioszt6s6t az els6 6s mSsodfokri iigycsoportokban egyar6nt a kolldgiumvezet6 vdgzi, helyettesit6s6re
a koll6giumvezeto-helyettes jogosult. Mindkett6jtik akad6lyoztathsaesetdn a tan6cselnrjkok jogosultak szign6lni
a kovetkezo sorrendben: a 2.Pf. tan6cs elncike, az 5.P. tan6cs elncike, a 9.Pf. tan6cs eln-oki, a 14.p. ian6cs
elnoke.

MediSci6s tigyekben a szign6l6 vezeto: a2.Pf. tan6cs elnoke, mint megyei medi6ci6s koordin6tor.

A c6gb(r6sdgon a c6giigyek elosztds6t a c6gbir6s6g csopoftvezetoje vegzi a szdmit6g6pes program adta
automatizmus szerint. A torvdnyess6gi feliigyeleti 6s a v6gelsz6mol6si kifog6sos iigyeket i"|g"fyreUet vezet6
biro intezi, kivdve azon torvdnyess6gi feliigyeleti eljdr6sokat, ahol e bir6 elj6rasa a torvdny eiej6n6l fogva
kiz6r1.

A bir6s6gi kdzvetitoi elj6r6s esetdn a fdl elsodlegesen maga villasztjaki a kozvetitoj6t. Ennek hi6ny6ban a C.4.
mell6klet ir6nyad6

I

I

2l t6



3.2. Az 6ltalSnosan alkalmazott i.igykiosztSsi m6dszer meghathroz6sa [Bi.isz. 29-32. g-a, szabillyzat 116. g (1)
bekezddsel

Az tigykioszt6sra jogosult vezeto a kioszt6st az erkezds sorrendjdben az egyes m6sodfokri ds az egyes elsofokri
tanScsok valamint a titk6rok kozott emelkedo sorrendben v6gzi.

3'3. Az 6ltal6nosan alkalmazott tigykioszt5si m6dszert6l tort6n6 eltdrds esetei meghat1rozhsa, amelyek
KUlOnOSen

3,3.1. Elt6r6s az iigy thrgyhhoz k6pest
3.3.1.1. Speci6lis szak6rtelmet igdnyel
3 .3 .1.2. Nemzetkozi elemet taftalmaz
3 . 3 . 2. Perj og i helyzethez k6pest
3.3.2.1. Soronkiviili iigy
3 .3 .2.2. Egyesitds, egyiittes elbir6l6s v6gett
3.3.2.3 . Biro kizhrhsa miatt
3.3.2.4. Azngy elozmlnyi eljfirilshval fenn6ll6 szoros osszeftiggds miatt
3.3 .3. Egyenletes munkateher biZosit6sa vdsett
3.3.3. 1. Tan6csok eltdr6 lltszhma miatt
3 .3 .3 .2. Ugyh6tral6k feldolgozSsa miatt
3.3.3.3 . Ugy munkaigdnyessdge, terjedelme miatt
3 .3 .3 .4. A m6sodfokri feliilbir6lat ok sz6m6nak kiegyenlit6se vdgett
3.3.3.5. Az flgyek 6rkez6sdb6l ad6d6 egyenlotlensdg kikiiszdbrildse 6rdekdben
3,3.4. Eg,y6b kririilmdnyekhez k6pest
3 .3 .4.1. It6lkez6si sziinet tartama alattl miatt
3.3.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel az iigy jellegdre
3.3.4.3. Bfr6 szolg6lati viszonySnak megsziindse miatt
3 .3 .4.4. Bir6 tart6s (3 0 napot meghalad6) t6volldte mi
3.3.4.5. Tdbb szempont egyi.iffes fenn5ll6sa

3.5. A vezetok 6ltal intezett tigyek kioszt6s6nak m6dszere

A bir6s6gi vezet6k rdszlre az igyek kioszt6sSnak m6dj6t befolydsolhatja a tfugyal6si kotelezetts6g m6rtdke 6s
az igazgatSsi feladatok munkaterhe. A rdsziikre tcirtdn6 iigykioszt6s az illtalhnii m6dszerek alaplintort6nik az
elozo megjeloltek szerint.

3.6. Az iigykioszt6s menete

3,6.1. A kiosztand6 i.igy bemutathsaaziigykioszt6sra jo
A bir6s6gok egys6ges iratkezel6si szabhlyzatfir6l sz6l6
85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezdoiratot ds a kezd6iratk6
iratokkal felszerelve a lajstromba tortdno bejegyz6s n
irodavezet6 bemutatja. Azngy kioszt6s6ra jogosult bir6
kcivet6 munkanapon a jelen iigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfeleloen kijeloli.

3.6.2. Az iratitja, a kozremrikod6k feladatai
A kijelol6s uthn az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodhra. Az iroda az elj6r6 bfr6 kijelol6se ut6n a
lajstromba bejegyzi az eljhro bir6 tan6cs sorsz6m6t, majd az iratot a bir6nak a kijeldlds napj6n, de legkdsobb a
kovetkezo munkanapon bemutatj a.

3.7. Az 6toszt6s rendje

3 .7 .l . Az 6toszt6s esetei
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Az iigykiosztSsra jogosult az iigy int6z6sdvel m6sik tanacsot (bir6t) jelol ki a kiz6r6sa, a bir6 szolgillati
viszony6nak megsztin6se, a tart6s t6voll6te, az iigy jelleg6re is figyelemrnel t6volldte, az egyenletes munkaleher
biztosit6sa, azigyhdtraldk feldolgozhsa, abir6 6thelyez6se, tart6s kirendeldse 6s kiz6r6sa eset6n.

3..7 .2. Eljilrhs tigy StosztSsakor
Atoszt5skor az ijgy iratai bemutathsra keriilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, 6 az iraton az 6tosrt6s ok6nak
megjeloldse mellett m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki, ds d6tummal, al6ir6ssal ellhfra bemutatja az irod1nak az
igyet az 6toszt6s lajstromban tor"t6no 6tvezet6se 6rdek6ben. A Beisz. 87. $. (1) bekezd6se 6rteim6ben a kijelol6s
m6dositSsa eset6n azirodaazigyiratbemutat6s6val drtesiti mind a kor6bban,-mind azfjonnan kijelcilt biiot. Az
6tosil6s az 6ltal6nos iigykioszt6si m6dszerek szerint tort6nik.

3.8. A helyettesit6s rendje

A helyettesitdsre a mell6kletekben talSlhat6 szab6lyokat kell alkalmazni.

3.9' A fellebbviteli tan6csn6l a tcirv6nyben meghat6rozotthoz k6pest magasabb l6tsz6m feltiintetdse, az eljfu6
tan6csot alkot6 bir6k kcjr6nek meghat6rozhsa, a tcibb tan6csba beosztott bir6 - kis bir6i l6tszdmb6l vagy
szakos od6sb6 I ad6d6 v |ltozo <i s s zet6tehi tan6cs ok e set6ben.

Az eljhro tandcsot alkot6 birSk kor6nek meghat6rozhsht amell6kletek tartalmazzilk.

3. 1 0. Utal6s az igyeloszt6si rend mell6kleteire

Az iigyeloszt6si rend a B.l.,1 .l. 2.,3.,4. ds c,1., 2,3., 4. sz6mt melldkletek ettartalmazza.

Gyula, 2018. auguszttrs 21.

dr. Bagdi Arpfd Gyula
a tiirv6nysz6k elntike
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B.1. szdmri melldklet

A melldklet id6beli hat6lya: 20 1 8.02. 1 0. - 201t.12.3 1.

- a kcilts6gvetdst kdrosit6 brincselekmdnyek;
- a gazdilkodiis rendj6t sert6 biincselekrnenyek;
- a vagyon elleni biincselekmdnyek;

Dr. M6zor R6bert

- a vagyon elleni erriszakos biincselekmdnyek
- az 6let, a testi dpsdg 6s az egdszsdg elleni
btiLncselekmdnyek
- a nemi 6let szabadsdga ds nemi erkcilcs elleni
biiLncselekmdnyek
- az eg6,szs6get v eszelyezlet6 bthcselekmdnyek
- az emberi szabads6g elleni biincselekmdnyek
- a kdzbizalom elleni brincselekmdnyek
- a pdnzmos6s
- a vdlasztilLs, ndpszavazils 6s az eur6pai polgriri
kezdemdnyezds rendje elleni brincselekmdny
- a korrupci6s btincselekmdnyek
- a kcizbiztonsrig elleni brincselekm6nyek
- a hivatali brincselekmenyek;
- az elet, a testi dpsdg 6s az egdszs6g elleni
brincselekmdnyek
-a korrupci6s btincselekmdnyek
-a kcizbiztons69 elleni btincselekm6nyek
-a vagyon elleni brincselekmdnyek
- a kciltsdgvetdst kdrosit6 brincselekmdnyek
- a pdnzmosiis
- a gazd6lkodris rendj6t s6rt6 btincselekm6nyek
- afogyasztok 6rdekeit es a gazdasilgi verseny
tisztas6g6t sdrt6 btincselekm6nyek
- az emberi szabads6g elleni biincselekmdnyek
- a kdzbizalom elleni btinc selekm6nyek
- a nemi 6let szabadsAga ds nemi erkcjlcs elleni
brincselekmdnyek
- avSlasztits,nepszavazds ds az eur6pai polg6ri
kezdemdnyezds rendje elleni btincselekmdny
- ktilft)ldi il;dlet 6rv6ny6nek elismerdse
-buntetds -vegrehajtrisi bir6k6nt irdnyitj a a b v.
csoport munkiijiit, s eljar mindazon iigyekben,
amefyeket a jogszab6ly a bv. bir6, vagy a
tcirvdnysz6k egyes bir6jdnak a hat6skdrdbe utal
-a vagyon elleni brincselekmdnyek
-a vagyon elleni eroszakos brincselekmdnyek
-a hivatali btincselekmdnyek
-azelet, testi 6pseg, egdszsdg elleni
brincselekmenyek
- a nemi dlet szabads6ga ds nemi erkcjlcs elleni
brincselekmenyek
- afogyaszt6k 6rdekeit es a gazdasitgi verseny
tisztas|gdt sdft 6 brincselekmdnyek

Dr. Csepregi-Matus Eva

Dr. Vdgh Editt;

Dr. Boromb6s Anita
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B. 1.1. sz6mri melldklet

A melldklet id6beli hat6lya: 2018.09.01. -20t8.12.31.

Dr. Boromb6s Anit
6,7 szitmra vdgz6d6 iigyek

8 szdmra vdgz6d6 tigyek

9 szAmra vdgz6d6 iigyek

Dr. Fut6 lldik6, Dr. Fekete Ad6l
Dr. Tcim6nd dr. Liszkai Judit, Dr. Gergely Istv6n
M6tdnd dr. Rapport Gydngyi, Dr. Kocs6rnd dr.
Juh6sz Anita
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B.2. szdmf mell6klet

A kirendelt bir6k 6ltal intdzen els6fokf iigyek

A mell6klet iddbeli hat6lya: 20 I 8.09.0 I . - 2018.t2.3 t.

Borbdll,nd dr. Acs Ildik6
kirendelt bdkdscsabai
j6r6sbir6s69i bir6

Dr. Fut6Ildik6
kirendelt battonyai

a B6kdscsabai
Jdr6sbir6sdsr6l
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B.3. sz6mu melldklet

A mell6klet id6beli hatSly a: 20 t8.02.10. - 20 I 8. I 2.3 L

j6r6sbir6s6gi bir6
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B.4. sz6mri melldklet

A melldklet id6beli hatiiy a: 20 I 8.09.0 1 . - 2018.12.3 t.
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C.1. sz6mri melldklet

Fellebbezett iig)rek eloszt6sa a fellebbezesi tandcsok k6z6tt

A melldklet id6beli hat6lya: 201 8.02. 1 0. - 20 I 8. I 2.3 1 .

,.t't

A tan6cs elnrike: Dr. Hajnal Beatrix

E16ad6 bir6: Dr. Pusztai-Sznyida
Barbara
helyettese: Dr. Melisnd dr. Kov6cs
ZeJzsanna, Dr. NagyAttila Gy0rgy ds

dr. Fut6nd dr. Major M6njka

Eload6 bir6: Orbiinnd dr. Papp Eva
helyettese: Dr. Melisnd dr. Kov6cs
Zsuzsanna 6s Dr. Nagy Attila Gy0rgy

Eload6 bir6: dr. BagdiArp6d Gyula
munkaiigyi t6rgyal6son kiWl intdzend6
es nemperes munkaiigyi iigyekben

El6ad6 bir6: Dr. Melisnd dr. Kov6cs
Zsuzsanna
helyettesei : Dr. Pusztai-S znyida B arbara
ds Orbrirur6 dr. Papp Eva

E1<jad6 bir6: Dr. Nagy Attila Gydrgy
helyettesei : Dr. Pusztai-S znyida B arbara
ds Orb6nnd dr. Papp Eva

A tandcs elnOke: Dr. Szab6 M6ria

El6ad6 bir6: Dr. Melisn6 dr. Kov6cs
Zsuzsanna
helyettesei : Dr. Pusztai-S znyida Barbara
6s Orb6nnd dr. Papp Eva

El6ad6 bir6: Dr. Nagy Attila Gydrgy
helyettesei : Dr. Pusztai-S znyida Barbara
ds Orbdnnd dr. Papp Eva

Peres iigyekb6l:
- tulajdoni perek
- birtokvddelmi perek
- drdkl6si perek
- lak6siigyi per
- szerz6d6sen kiWli k6rtdritdsi perek, jogalap

n6lkiili gazdagodhs
- szerz6ddses jogviszonyb6l szfnnazb perek kdziil:
- a tartdsi 6s dletjdraddki szerz6dessel, b6rlettel,
haszonbdrlettel kapcsolatos perek
- munkaiigyi perek
- kdzigazgatitsi perek
- a k0z6rdekii adat kiad6sa irdnti perek az el6z6

pertiirgyakra vonatkoz6 adatokat illet6n
Nemperes tigyekb6l:
- a tan 6cs r efer 6ddj itb a t:art o z6 iigye kb en erkezell

vdgzes elleni fellebbezdsek
-hagyatdki iigyek
-munkaiigyi nemperes iigyek
-kd zigazgatdsi nemp ere s ti gyek
-a vdgrehajt6si tigyekb6l a p6ratlan sorsz6mriak

kivdve, ha az iigyek t6rgya iisszefiigg
-fizetdsi meghagy6s elleni fellebbezdsekb6l a

pSratlan sorsz6mf ak kivdve, ha az :d;gy ek t6r gy a
0sszeftigg

-magdncs6d

Peres iigyekb6l:
-h6zass6gi perek,
-apas6g 6,s szfrmazds meg6llapitrisa ir6nti perek
-szU16i feltigyelettel kapcsolatos perek
-gondnoks6ggal kapcsolatos p erek
-6rcikbefogad6ssal kapcsolatos perek
-hfzassrigi peren kiviil drvdnyesitett h6zass6gi
vagyonjogi igdnnyel kapcsolatos perek
-gyermekelhelyez6si perek, gyermekelhelyezds
megv6ltoztat6sa ir6nti perek
- kapcsolattartds szabiiyozfrsa irdnti perek
- gyermek tartilsa irSnti perek
-- tdrvdnyen alapul6 egydb tart6si per
-vdgrehajt6si perek
-dlettdrsi vagyonkcizdssdg megsztintetdse
-szerz6d6ses jogviszonyb6l szdrmaz6 perek k0ziil
azok, amelyek nem tartoznakag. Pf. tan6cs
referhd6j6ba
-- a kciz6rdekri adat kiaddsa irdnti perek az elozo
pert6rgyakra vonatkoz6 adatokat illet6n
Nemoeres iigyekbol:
-a tan6cs referdd|lilba tartoz6 iigyekben drkezett
vegzes elleni fellebbezdsek
-mege16z6 trivoltart6sos tigyek
-pszichi6triai gy6gykezeles feliilvizsg6lata ir6nti
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C.2. sz6mri melldklet

Els6fokri peres ds nemperes iigyek eloszt6sa a bir6k kcizcitt

A melleklet idobeli hatSlya: 20 1 8.09.0 l. - 2018.12.3 1.

Dr. Szab6 M6ria

Dr. Hajnal Beatrix

Dr. T6th Be6ta

Dr. Fut6nd dr. Major M6nika

Sztrung6nd dr. T6th Tiinde

Dr. Z6mbori Tibor

Dr. T6th Berita

Orb6nnd dr. Papp Eva

Dr. Fut6nd dr. Major M6nika

Sztrungdnd dr. T6th Tiinde

Dr. Kocsiirnd dr. Juhdsz Anita

Dr. Kocsdrnd dr. Juhiisz Anita

M6nesind dr. Sziics Erika

Dr. Gergely Istv6n

Dr. Gergely Istv6n

Az lrkezett peren kiviili (Pk., Pkk.) iigyekbdl a
piiros sz6mra vegz6d6k
Az erkezelt peren kivtli (Pk., Pkk.) iigyekbol a
p6ratlan szdmr a v 69z6 d6k

Az erkezell peres iigyekb6l a3-ra,4-re, 5-re 6s 6-ra
v e gzicdT sorsz6mf iigyek
Az 5rkezell peres iigyekbril 8-ra, a 9-re ds O-ra
v 6 gzodb sorsz6mri tigyek
Az erkezelt peres iigyekb 61 az l-re 6s 2-re vdgzod6
sorsz6mf iigyek
Az 5rkezelt peres iigyekb itl a 7 -re v6gzbd6
sorszdmir tigyek

cs6d-, felsz6rnol6si, ad6ssdgrendezdsi ds
vagyonrendezdsi tigyek (rij kioszt6st nem kap)
csrid-, felsz6mol6si, ad6ss6grendezdsi 6s

vagyonrendezdsi tigyek (rij kioszt6st nem kap)
cs6d-, felsz6mol6si, ad6ssSgrendez6si ds
vagyonrendezdsi iigyek (rij kiosarist nem kap)
csod-, felsziimoliisi, ad6ss6grendezesi 6s

vagyonrendezdsi iigyekb6l a 8-ra ds 9-re v6gz6d6
iigyeket kapja
cs6d-, felsz6mol6si, ad6ss6grendezdsi ds
vagyoruendezdsi iigyekb6l a 0-ra, | -re, 2-re, 3 -ra, 4-
re, 5-re, 6-ra,7-tevdgz6d6 iigyeket kapja
gazd6lkoddssal cisszefrigg6 kiemelt brincselekmdny
miatt indult iigyek
cdgbejegyz6si iigyek
trirvdnyessegi feliigyeleti [gyek
vdgelszdmol6si kifogiisok 6s egy6b cdgiigyek
k€nyszertrirldsi ti gyek
jogut6d ndlkiil megszrint cdg javdra bejegyzen jog
vagy tdny tOrldsdvel 6sszefugg6 nemperes iigyek
cegbejegyzdsi iigyek
tOrvdnyessdgi feliigyeleti iigyek
vdgelsz6mol6si kifogdsok ds egydb c6giigyek
kdnyszertcirl6si 0gyek
jogut6d ndlkiil megsziint ceg jav6ra bejegyzetr jog
vagy tdny tdrldsdvel dsszefiiggo nemperes tigyek
gazd6lkoddssal dsszefiigg6 kiemelt brincselekm6ny
miatt indult iigyek
cdgbejegyz6si iigyek
tdrv6nyess6gi feliigyeleti iigyek
vdgelsz6mol6si kifog6sok 6s egy6b cdgilgyek
kenyszertrirldsi iigyek
jogut6d ndlkiil megsztint c€g jav6ra bejegyzett jog
vagy t6ny ttirldsdvel Osszefliggo nemperes iigyek
gazdiitkoddssal 6sszeftigg6 kiemelt brincselekmdny
miatt indult iigyek
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C.3. sz6mri mell6klet

A melldklet id6beli hat6lya: 2 0 1 8.0 I .0 I . - 20 lt.t2.3 t .

r5lt6



C.4. szdmri melldklet

Bir6s6gi kdzvetit6i (medi6ci6s) iigyek eloszt6sa

A melldklet id6beli hat6lya: 2 0 I 8.02. 1 0. - 20 t9.l2.3 L

16/16


