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1. Alapadatok

A Gyulai
bir6siigok
bekezd6se

r. Varga LdszlS, a jSrdsbir6siig elndke

hatilrozza meg a
2011. 6vi cLxL t6rv6ny ltoiauuiat<uan Bszi.) 9. S "(1)
.30.) ( BH utasft6s 115. S (t) bekezd6s6ben meghatdrozttt
elvekre, a Bir6i Tan6cs 6s a kolldgiumok v6lem6ny6nek ismeret6ben - a2017.6vre vonatkoz6an
iz alibbiak
szerint:

2. Jogszabrilyi hiitt6r

2.L

ABszi.

B.S (1) bekezd6se 6rtelm6ben senki nem vonhat6 eI a tow6nyes

biriij6tol.

2.2. A Bszi. 8.S (2) bekezd6se 6rtelm6ben a tciw6ny dltal rendelt bfr5 az elj6r6si szab6lyok
szerint a hatdskcirrel 6s illet6kess6ggel rendelkezd bfr6s6gon miikddd, elSre megdllapitott

iigyelosztdsi rend alapj6n kijelolt bir6.

2.3,

Az tigyeloszt6si rend tartalma:

(az L2.3. sz6mri mell6klet szerint)
2.3.2. Tan6csok osszet6tele (az 1.2.8, sz6mri mell6klet szerint)
2.3,1,. Tan6cssz6m

2'3'3' Tandcsok, bfr5k, titk6rok 6s vezet6k 6ltal int6zett rigycsoportok (1.2.3, sz6mri mell6kiet
szerint)
2,3.4. Elj6r6s akaddlyoztat6s eset6n:

- 2.3,4.L. A bir6s6gi tigyvitel szabdlyair6l sz6l6 7412002.(vIL1.) IM rendelet (a tov6bbiakban
BUSZ) 32.S (1) bekezd6se 6rtelm6ben az rigykioszt6sia logosutt bir6srigi vezet6 az i1gy
int6z6s6vel m6sik tandcsot jendt ki a kiz6r6s, a bir5 szolg6lati viizony6nak megsziin6se, a turtZt

t6voll6te, az:j€y jelleg6re is figyelemmel tdvoll6re, az egyenletes munkateheibiztosft6sa vagy
az iigyhftral6k feldolgozdsa c6lj6b6l (5.8. 6tosztds rendje)
- 2'3.4.2. Ha a bir6 vagy a bfr6sdgi titk6r a t6rgyal6si napj6n el5re nem ldthatd okb6l nem
jelenik meg a szolg6lati hely,6n, sor kenilhet a kitiizritt tdrgyal6s (meghallgatds) m6s id5pontra
tcirt6n6 hivatalb6li elhalasztEis6ra, amelyre t6rgyal6s eset6n mfsik bir6, meghallgatds eset6n
mfsik bir6siigi titk6r jogosult.
- 2'3.4.3, A tSrgyal6s elmaradds6rSl az el6rhet5 iigyfeleket, k6pviselSket, az err5l val6 tudom6st
szerz6st ktivet5en azonnal, lehet6s6g szerint olyan id5ben kell tiij6koztatni, hogy sz6mukra a
sztiks6gtelen megjeien6s elkertilhet6legyen. At6rgyal6s elmarad6s6r6l tdj6koztat6it rcivid riton,
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t6vbesz6l5n, igazsdgtigyi alkalmazott is adhat. A megjelent kdpviselSkkel, felekkel a t6rgyal6s
elmaradds6nak t6ny6t az ezzel megbfzott bfr6 vagy bir6s6gi titk6r kcizli.
2.3.5. Ugyelosztdsra jogosult bir6sdgi vezetS:
Az az igazgatdsi vezet6, aki az el6re meghat6rozott m6dszerek szerint az i.igyek kioszt6s6t v6gzi
(5.1. pont)
2.3.6. Ugyeloszt6s m6dj a:
Az tigyeloszt6s a bir5s6gi vezet6k, a tan6csok, az egyes bir6k 6s bir6sdgi titk6rok vonatkozdsdban a
BUSZ 31. S-a 6s az Ig.szab. 116. $. (1) bekezd6se alapj6n, az 5. pontbin meghatdrozott m6dszerek
szerint tort6nik.
2.3.7. Kiemelt jelent5s6gii iigyekben tort6n6 elj6r6s:
A kiemelt iigyekben eljrir6 bir6kat az t. 6s 3. szdmri me[6k1et tarta]mazza.
3.

Alapfogalmak

3.1. Az rigyeloszt6si rend szempontj6bol i.igyszak a civilisztikai rigyszak ( amely magfban
foglalja a po_lg6ri 6s a gazdas6gi tigyszakot is ) 6s a biintet6 iigyszak.
3'2' A BUSZ 2. S. 18. pontja 6rtelm6ben rigycsoporr: i biror6gi rigyek tdrgyuk, valamint az
alkalmazand6 anyagi 6s eljiiriisi szab6lyok azonossdga, ktilcinbcizSs6ge, vagy specialitdsa szerinti
csoportositdsa, A j6r6sbfr6s6gon az aldbbi rigycsoportok vannak:
els6 foku polgriri peres tigy
els6 fokri polgdri nemperes rigy
els6 fokri gazdas6gi peres tigy
els6 fokri gazdas6gi nemperes iigy
els6 fokri egy6b (vegyes) iigy
els6 fokri biintet6 peres tigy
els6 fokri btintet6 nemperes rigy
els6 foku szab6lys6rt6si peres tigy
els5 fokri szabdlys6rt6si nemperes tigy
3.3. Az lg'szab. LL4. $, (1) bekezd6se 6rtelm6ben az tigybeoszt6s annak meghat6rozdsa, hogy a
bir6k, a bfr6s6gi titk6rok mely tigyekben j6rhatnak el. A birdk 6s a bir6s6gi titkrirok elj6rhatnaf, az
els5 fokri peres, nemperes 6s egy6b vegyes iigycsoportba tartoz6 iigyekben3'4'

Az Ig.szab. I1'4. S. (1) bekezd6se 6rtelm6ben, az tigykiosztds annak a meghatdroz6sa, hogy
az tigyek kiosztds6ra a tan6csok (bir6k), a bir6s6gi titk6rok tis bir6s6gi tigyint6z6k 6ltal il
iigybeosztds szerint int6zett figycsoportokon beltil milyen szab6lyok srem el6tt tart6s6vai kertil sor
(5. pont).

3.5.

A 2011.6vi CLXII. tcirv6ny (Bjt.) 31. g. (2) bekezd6se 6rtelm6ben a kirendel6s a bir6nak a
bir6sdgok kcizotti tigyteher egyenletes eloszt6s6nak biztosit6sa, vagy a szakmai fejl6d6s6nek
ei6segit6se 6rdek6ben m6s szolg6lati helyre tcjrt6nd kirender6se

4. A

bir6siigon miikiid6 i.igyszakok

A j6r6sbir6s6g bfr6i, tandcsai 6s igazsdgtigyi alkalmazottai a polg6ri perrendtart6sr6l sz6l6 1952. 6vi
III. tcirv6nyben (a tovdbbiakban Pp.), a brintet5 eljiirdsr6l sz6l6 1998.6vi XIX. tcirv6nyben 6s az
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egy6b jogszabdlyokban meghat6rozott, a Gyulai J6riisbir6s6g hatdskor6be es illet6kess6g6be
tarroz6,
a 3,2. pontban megjeldlt iigycsoportokba sorolt tigyekben jdrnak el.

A jiir6sbir6s6gon miikcid5 tigyszakok:

4,L

Btintet5 tigyszak

4.IJ,

els5fokri btintetSiigy (B.)
fiatalkoniak btintet5ti gye (Fk. )
btintetS nemperes tigy (Bpk.)
bir6siigi mentesft6s irdnti tigy (R.)
egy6b (vegyes) tigy (Beti.)
semmiss6gi tigy (Bs.,Bsf. )
n6pfelkel6si rigy (Nt.,Ntf ,)

4.r.2,

szabflys6rt6si elz6r6ssal irs srijthat6 szabdlys6rt6s miatti tigy (sze.)
szabdlys6rt6si hat6s6g hat6rozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz) (Szk.)
szabdlys6rt6si penijit6si ti gy (Szpi.)
szabdlys6rt6si tigyben emelt tigy6szi 6v6s (Szo.)
szab6lys6rt6si egy6b (vegves) tigy (Szve.)
a p6nzbirs6g, a helyszini birs6g szabSlys6rt6si elz6r6sra tiirt6nS etvdltoztatfsa ir6nti tigy
(Szpri,)
a kcjz6rdekii munka elzSrdsra tcirt6n6 Atv6itoztatSsa irSnti tigy (Szkd.)

4.2, Civilisztika
4.2.1.. Polg6ri rigyszak
- els5fokri polgiiri peres iigy (P.)
- els6fokri polg6ri nemperes rigy riPk.)
- egy6b vegyes polg6ri iigy (Pv.)

4.2.2,

Gazdas6gi rigyek

- els6fokri gazdas6gi peres tigy (Ci.)
- elsSfokri gazdasS,ginemperes iigy (Gpk.)

5.

5.1.

Az iigyszakok szerinti tigykiosztds

Aztigykiosztdsrajogosultak:

Az i.igyek kioszt6s6t a btintet6 tigyszakban dr, Varga LfszIS elncik v6gzi, akit evonatkoz6sban

dr.

Bordds Enik5 bir6 helyettesit.

5.1.1' Az tigyek kiosztSsa az egyes bir6k kdzdtt az dltaluk t6rgyalt tigycsoportok szerint, az tigyek
6rkez6si sorrendje szerint tort6nik. EttSl elt6rni csak kivetelesen az 5.3. 6s az S.+. pontoktan

foglaltaknak megfelel6en lehet.
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5,1.2. Az iigyek kioszt6s6t a polg6ri tigyszakban Dr. S6ndorn6 Dr. Annus Zsuzsanna elndkhelyettes
v6gzi, akit evonatkozdsban Dr. Magyar Gyongyv6r bir6 helyettesit, A kioszt6s az egyes bir6k kcjzcitt
az dltaluk t6rgyalt rigycsoportonk6nt az ijgy tdrgya szerinti szakosod6snak megfelel6en rcirt6nik
automatikusan, a soron kcivetkez5 rigyszfm az egyes tan6csok sz6ma szerinti sorrendben.

5.2. A Btisz. 30. $-a 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezd6iratkrint kezelend6 iratot az esetleges
el5zm6nyi iratokkal felszerelve a lajstromba tcirt6n6 bejegyz6s napj6n, de legk6s6bb az 6rkez6st
kovet5 munkanapon kell bemutatni az tigykioszt6sra jogosult vezet6nek.
5.3.

Az tigyeloszt6si rendtSl az elj6r6si tcirv6nyekben szabdlyozott esetekben, tovAbb6 igazgat6si
fton a bfr6siig miikod6s6t 6rint6 fontos okb5l lehet elt6rni. |2OII.6.vi CLXI. tv. 11. S (2).bek./
Eit6r6sre adhat okot ktilcincisen, ha az igy soronkiviilis6ggel 6rintett, tov6bb6 kiemelt jelentds6gii,
nagy munkaig6nyess6gii tigy, vagy a torv6nykez6si szrinet tartama alatti tigyint6z6ssel vagy
munkasziineti napokra tervezett k6szenl6ttel vagy tigyelettel 6rintett.
A bir6 vagy a bir6srigi titkdr kirendel6se eset6n az rigyelosztdsi rendet a kirendel6s kezd6 napj6ig ki
kell eg6sziteni,
Az automatikus kiosztfst6l elt6rni kiv6telesen lehet, az ligy sajAtossdgaihoz k6pest, p6ld6ul annak
6rdekeben, hogy az rijraindul6 tigy ugyanahhoz a tan6cshoz kerriljcin, illet5leg ha az tigynek volt
szeryesen illeszked5 el5zm6nye (pl. h6zass6g felbont6sa ir6nti per ut6n gyermektartilsdij lesz6llit6s),
6s az e1t6r6s eset6n figyelembe kell venni az ardnyos munkateher megosztdst.

5.4.

Az 6toszt6s rendje

Az tigyek 6toszt6s6ra csak kiv6telesen, a jogszab6lyban el6irt felt6telek fenn6il6sa

eset6n kertilhet

sor, az rigyeloszt6si rendben meghat6rozott tigyeloszt6si szab6lyok szerint.

5.4.1'. Az 6toszt6s esetei: A bir6sdg elndke, illetve az tigykioszt6sra jogosult mds bir6s6 givezet6 az
rigy intez6s6vel m6sik tan6csot (bir6t) jelcil ki a kiz6r6sa, a bir6 szolgdlati viszony6nak megsziin6se,
a tart6s t6voll6te, azigy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkateher biztoiit6sa, az
rigyh6tral6k feldolgoz6sa, a bfr6 6thelyez6se, tart6s kirendel6se 6s kizdrdsa eset6n.

5'4'2' Elj6rds az lj{y 6toszt6sakor: dtoszt6skor az rigy iratai bemutat6sra keriilnel< a kiosztdsra
jogosult vezet6nek, 5 az iraton az 6toszt6s ok6nak megjelol6se mellett mdsik tandcsot (bfr6t) jelol
ki, r5s d6tummal, alSfrdssal ellStva bemutatja az iroddnak az tigyet az 6toszt6s lajstromban tcirt6n6
6tvezet6se 6rdek6ben, A Beisz. 87. S. (1) bekezd6se 6rtelm6ben aL kijetcil6s m6dositdsa eset6n az
iroda az iigyirat bemutat6sdval 6rtesiti mind a kor6bban, mind az rlLjonnan kijeldlt bir6t. Az 6toszt6s
az 6ltal6nos

5.5.

r.i

gykioszt6si m6 dszerek szerint tcirt6nik.

Avezet5k 6ltai int6zert tigyek

A bir6sdgi vezet6k r6sz6re az iigyek kioszt6sdnak m6djiit befoly6solhatja a tdrgyal6sl kcitelezetts6g
m6rteke 6.s az igazgat6si feladatok munkaterhe. A r6szrikre ttirt6nS tigykiosztds az 6ltal6noi
m6dszerek alapj6n tort6nik az 5.3, pontban megjeloltek szerint.

5.6.

Az tigykioszt6s menete
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A

bir6siigok egys6ges iratkezel6si szab6lyzatr6l szd\S L7120L4. (XIL23.) OBH utasft6s (a
tovSbbiakban Beisz.) 85-87, $-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezelend6 iratot
tigyiratk6nt az esetleges el6zm6nyi iratokkal felszerelve a lajstromba tort6n6 bejegyz6s napjdn, de
legk6s5bb az 6rkez6st kdvetS munkanapon az irodavezet6 bemutatja. Az tigy kioszt6sdra jogosult
bir6s6gi vezet6 az eljiir6 bfr6t legk6s6bb az irat bemutat6sSt krivet6 -munkanapon a "jelen
tigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijeloli. A kijelol6s utdn az iratot nyomban ,rirrru
kell juttatni az irod6ra, Az iroda az eljSLr6 bir6 kijelol6se utdn amennyiben azt a izign6t6 m6g a
lajstromban nem rcigzitette - a lajstromba bejegyzi az elj6r6 bir6/tan6cs sorszSm6t,
-4-d u, irato"t a
bfr6nak a kijel6l6s napj6n, de legk6s6bb a kovetkezd munkanapon bemutatja.
5.7

'

A jelen iigyelosztdsi rend az L.,2.6s 3. szdmri mell6kleteket tartalmazza.

5'8.1. A kiosztdsnak a bir6k, bir6sifgi titk6rok, a bir6s6gi rigyint6z5k kcizcitti jelent6s elt6r6seket
eredm6nyez6 hatfsdt 6vente egy alkalommal, minden november h6napban feldl kelt vizsgdlni, az
adott 6v els6 10 h6napjilnak ilgyforgalmi adatai alapj6n.
5'B'2. Az iigyeloszt6si rendet fehil kell vizsgdlni akkor is, ha
dolgoz6 rill munk6ba
(l6tsz6memel6s), vagy egy dolgoz6 30 napot meghalad6 t6voll6te eset6n (i6tsz6mcsrikken6s), annak
6rdek6ben, hogy a l6tsz6m v6ltozSsa eset6n is biztosithat6 legyen a kiegyenlitett munkateher.
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Gyula, 2017. jrinius 29.

alF

1. szSmri mell6klet

A beosztott bir6k Sltal int6zett iigyek
A mell6klet id6beli hat6lya: 2017. jrinius 26- december 31,napja,
Tan6csszdm Bir6 neve
1.P

dr. Baiusz

Int6zett iigycsoportok

Attila bir6

Kdtelmi jogviszonyb6l ered6, v6grehajt6si, k6rt6rit6si
6s tulajdoni pereket t6rgyal, elj6r a kiemelt jelent6s6gii
perekben.

Stirg6ss6gi pszichi6triai int6zeti

gy6gykezel6s

elrendel6s6t v6gzi.
3.P.

dr. Kov6csn6 dr. Polyiik Timea

Kotelmi jogviszonyb6l ered6 6s gondnoks6g

ald

helyezds irdnti pereket tdrgyal.

Srirg6ss6gi pszichi6triai int6zeti

gy6gykezel6s

elrendel6s6t v6gzi.

Polgdri nem peres tigyekben j6r el.

4,8,

dr. Bir6 Mariann bir5

2016. 6vi december h6 1. napjiit6l kirendel6sben a
B6k6scsabai Jrirdsbir6s6gon v6gez it6lkez6si
tev6kenys6get. Kozleked6si iigyeket t6rgyal.

5.P.

dr. Varsdnvi Timea

bir6

Csalddjogi, gondnoks6g al6 helyez6s ir6nti pereket,
birtokpereket, tulajdoni, csalSdjogi jogviszonyon
alapul6 kotelmi pereket t6rgyal.
T6voltartdssal kapcsolatos i.igyeket 6s mds, bir6i
hat6skcjrbe utalt polg6ri peren kivtili rigyeket int6z.

Siirg6ss6gi pszichi6triai int6zeti

gy6gykezel6s

elrendel6s6t v6gzi.

6.B.

dr. Varga

LfszI6birS

Vegyes kiosztdsri - f6k6nt er6szakos jellegii, vissza6l6s

kdbit6szerrel tdrgyu - iigyeket, valamint gazdas6gi,
illetve kiemelt jelentr5s6gii btinter6 iigyeket t6rgyal.
Elliitja a nyomozdsi bir6 feladatkor6t. Fiatalkoruak
iigyeinek t6rgyal6sdra kijelolt bir6.
Csal6djogi, gondnoks6g al6 helyez6si pereket, k6rt6rit6s
6s tulajdoni pereket 6s csalddjogi jogviszonyon alapul(
kcjtelmi pereket tdrgyal.

7.P.

dr. Magyar Gyongyv6r bir6

Srirg6ss6gi pszichidtriai

int6zeti

gy6gykezel6r

elrendel6s6t v6gzi.

Tdvoltartdssal kapcsolatos iigyeket

6s m6s,

bir6

hat6skrirbe utalt polgdri peren kivtili iisveket int6z.
2016. 6vi okt6ber h6 1. napjiit6l kirendel6sben a
Szarvasi Jdrdsbir6si{gon v6gez it6lkez6si

9,B.

dr. N6meth Zolt6n bir6

11.8.

dr. Bagosi Erzsdbet bir6

12,P,

dr. S6ndorn6 dr, Annus Zsuzsannr Csalddjogi, gondnoksdg
t5rgyal.
bir6

tev6kenys6get. A Gyulai Jdrdsbir6s6gon elldtja
nyomoz6si bir6 f eladatkrir6t.
Vegyes kiosztdsri, f6k6nt vagyon elleni biintet6 tigyeket
gazdas6gi 6s kiemelt jelent6s6gii iigyeket tdrgyal
EII6tja a nyomoz6si bir6 feladatkor6t. Fiatalkonial
rigyeinek t6rgyal6s6ra kii ekilt bir6.

al6

helyez6si

Tdvoltart6ssal kapcsolatos iigyeket

pereke

6s m6s.

bir6

utalt polg6ri peren kiviili iigyeket int6z
Siirg6ss6gi pszichi6triai int6zeti gy6gykezel6r

hat6skcjrbe

elrendelds6t v6AzL

13.B.

T4.8,

dr.

Kis Krisztina bfr6

dr. Bord6s EnikS bir6

Vegyes kiosztdsri tigyeket t6rgyal. Elldtja a nyomoz6s

bfr6 feladatkbr6t. Fiatalkoniak iigyeinek

t6rgyal6s6rt

kljeldlt bir6.
Vegyes kioszt6sri - f6k6nt vagyon elleni - biinteti
iigyeket, gazdasilgi 6s kiemelt jelent6s6gii btintet(
iigyeket ti{rgyal Ell6tja a nyomozdsi bir6 feladatkrjr6t
Fiatalkorriak tigyeinek tdrgyaliisi{ra kijelolt bir6. A
Gyulai Ji{rSsbir6sdgon folytatott it6lkez6si tev6kenysdgt
mellett 2015. 6vi okt6ber h6 15. napj6t6l kirendel6sber
folyamatosan v6gez havi 5-6 tiirgyal6si napon 6rdem.
llgyint6z6st a Gwlai Trjrv6nysz6ken.

2. sz6mf mell6kletek

A beosztott titk6rok 6ltal int6zett i.igyek
A mell6klet id6beli hat6lya: 2017 . jrinius 15- december 31.napja.

Tan6csszfm
23, tanics

Elj6r6 bir5sAgi titkdr neve
dr. Jdmbor Ilona

Int6zett rigycsoportok

- A

krizpontositott szabdlys6rt6si bir6s6gra 6rkez6

iigyek int6z6se.

-

SilrgSss6gi pszichidtriai int6zeti gy6gykezel6s

elrendel6s6t v6gzi.

-

Magdnvddas tigyekben szem6lyes meghallgat6s
megtartdsa, a Be. 544. $ szerinti hat6rozatok
megszerkeszt6se 6s bfr6k melletti kurrenci6lis
tigyintdz6s.

25. tan6cs

dr. Megyeri-Balog Val6ria

-

Vdgrehajt6si 6s szabdlys6rt6si tigyekben j6r el.

Siirg6ss6gi pszichi6triai int6zeti gy6gykezel6s

elrendel6s6t v6gzi.

-

Mag6nv6das tigyekben szem6lyes meghallgat6s
megtart6sa, a Be. 544. $ szerinti hatdrozatok
megszerkeszt6se 6s birdk melletti kurrenci6lis
tigyint6z6s.

27. tanilcs

dr. Zs6ri Attila

-

V6grehajt6si 6s szab6lys6rt6si i.igyekben j6r el.

Siirg5ss6gi pszichidtriai int6zeti gy6gykezelds

elrendel6s6t v6gzi.

- Magdnvddas rigyekben szem6lyes meghallgatds
megtartdsa, a Be. 544. $ szerinti hatdrozatok
megszerkeszt6se 6s biriik melletti kurrencidlis
rigyint6zds,

34. tan6cs

dr. 8oz6

Lilla

- A

kdzpontositott szab6lys6rt6si bir6sdgra 6rkez6

rigyek int6z6se.

-

Siirg6ss6gi pszichidtriai int6zeti gy6gykezel6s

elrendel6s6t v6gzi.

- Magdnvddas iigyekben szem6lyes meghallgat6s
megtartdsa, a Be. 544. g szerinti hatdrozatok
megszerkeszt6se 6s bfrrik melletti kurrenciSlis
tigyint6z6s.

35. tan6cs

dr. Jablonkai Ilona

- A kdzpontosftott

szab6lys6rt6si bir6s6gra 6rkez6

rigyek intdz6se.

-

Stirg6ss6gi pszichiiitriai int6zeti gy6gykezel6s

elrendel6s6t v6gzi.

- Magdnv6das tigyekben szem6lyes meghallgat6s
megtartdsa, a Be. 544. $ szerinti hatdrozatok
megszerkeszt6se 6s birdk melletti kurrenci6lis
iigyint6z6s.

36. tan6cs

Bang6n6 dr. Atol Zsuzsanna

-

Polgdri nem peres tigyekben, v6grehajtdsi tigyekben

jiir

-

eL Megkereseu bir6s6g el6tti meghallgat6sokat tart.

Siirg5ss6gi pszichidtriai int6zeti gy6gykezel6s

elrendel6s6t v6gzi.

-

dr. Magyar Gydngyv6r bfr6 mellett a pp, 12lA. g-

Sban meghat ilrozon feladatokat ell6tja.

3. szSmf mell6klet

Abir6sSgi iigyint6z6k 6ltal int6zett i.igyek
A mell6klet id5beli hat6lya: 2017 . februSr l-- december 31.napja.

Bir5siigi rigyint6z5 neve

Int6zett tigycsoportok, ell6tott feladatok

Annusn6 Veselicz Rozsa

- A Gyulai Jdrilsbir6siig valamennyi, brintet6 iigyszakban sztiletett joger6s
tigydont6 hat6rozattal kapcsolatos statisztikai adatlap, egy6ni statisztikai lap
kidllit6sa, al6irdsa a BIIR-ben, illetve a BNYO r6sz6re,
- A bir6s6gi rigyint6z6 Sltal ell6that6 feladatokr6l sz6l6

56/2008. (III.26.)

Kormdnyrendeletben foglaltaknak megfelel6 feladatok, igy kiilonosen:
A terheltnek a kegyelmi dontdshez szriks6ges szem6lyes adatainak beszerz6se
irdnti int6zked6s, a kegyelmi dont6shez sziiks6ges adatokat tartalmaz6
iratoknak 6s kegyelmi k6relemnek az igazsdgiigy6rt felel6s miniszterhez
tort6n6 felterj eszt6se,

- A biintet6rigyekben hozott hat6rozatok v6grehajt6sa sordn a bir6s6gokra 6s
egydb szervekre hdrul6 feladatokr6l sz6l6 IM rendeletben meghatdrozott
6rtesit6lapok kidllft6sa, aldir6sa,

- szNYR

adatb6zis haszn6lata, adatlek6rdez6s, adatok felvitele joger6sen

bef ej ezett szabdlys6rt6ses rigyekb en.

T6th JuditAlina

Az 56/2008.(III.26.) Korm. rendelet 7. S-6ban rdgzitett feladatok ell6t6sa Dr.
Bajusz Attila el6zetes bir6i utasft6sa alapj6n:
hidnyp6tldsra felhiv6s,
keresetlevelet id6z6s kibocs6t6sa n6lkiil a pp. L30. g (1) bekezd6s i) 6s
pontja alapj6n elutasites,
tigygondnok kirendel6s,
bizonyit6si eljdrdssal jdr6 kdlts6gek fedez6s6re el6rel6that6an
sziiks6ges cisszeg bir6sdgndl tort6n6
el5zetes let6tel6re kcitelez6s,
az eljdrds sziinetel6s6t meg6llapit6, az elj6rds f6lbeszakad6s6t a pp. 111. S (2)(4) bekezd6se alapjdn

meg6llapit6,
iratok beszerz6se
iratok megkrild6s

i{llami 6s

helyi

6

z
6

szervezet, alapitv6ny,

kozalapitv6ny 6s tdrsadalmi szervezet megkeres6se t6j6koztatdsa

addsa,

adatok kcizl6se, 6tad6sa

ir6nt.
perbehivott 6rtesit6se beavatkoz6s lehet6s69616l,

keresetlev6l es az eljdrdst befejez6 6rdemi hat6rozat k6zbesft6se eset6n
k6zbesit6si v6lelem bedll6sakor
sziiks6ges int6zked6s megt6tele,
joger6 meg6llapit6sa 6s a f6lnek err6l val6 drtesit6se,
joger6s hat6rozaton alapul6 szak6rt6i dij, tolm6csdij, tanridij 6s iigygondnoki

dij

kiutaldsa,

,

v6gz6s elleni fellebbez6s m6sodp6ldiinydnak a fellebbez6
trirt6n6 megkilld6se 6s
felhfv6sa a fellebbez6sre vonatkoz6 6szrev6tel megt6tel6re,

f6l

ellenfel6nek

f
iratok
iratok

felterjeszt6se a m6sodfokri bir6s6ghoz,

relem folytSn felterjeszt6se a K,iri,ihor, joger6s

hat6roz

6rtesit6se

az eljdr6s megindit6s6r6l a fehilvizsgdlat k6relem

m6solat6nak

megkrild6s6vel.

Joger6 megdllapftdsa

a

siirg6ss6gi pszichidtriai int6zeti gy6gykezel6s

elrendel6se irdnti rigyekben.

A

fentieken tril a bir6 utasit6s6nak megfelel6en a nem az igy 6rdem6ben
hozott, a bir6 i{ltal megjel6lt egy6b hat6rozatok 6s int6zked6sek tervezet6nek
elk6szit6se.

R6v6szn6 Kern Erika

1112003. (V.8,)

IM-BM-PM egyiitres rendelet alapliln

- brinjelkezelds
5

6 12008.

III.26.) Korm, rendelet alapjiln
Ital megjelolt egy6b hat6rozatok 6s
(1) bekezdds)
k6zbesit6se irhnti intdzkedds { 1 8. g

- iratmSsolat elkdszitdse

6s kiad6sa

(19.$)

-hat6s6gok megkeres6se thjlkoztatils ad6s, adatok kcizl6se, iratok
rendelkezdsre bocsSt6sa vdgett {20.9 (1) bekezdds}

- bir6s6g, iigydszsdg, nyomoz6 hat6s6g, m6s hat6s6g megkeres6s6re iratok
megki.ilddse ir6nt, illetoleg megkiildott iratok visszaktilddse ir6nt int6zked6s
{20.$ (2) bekezd6s}
- kozponti nyilvdntart6 szerv megkeres6se, lak6hely 6s tart6zkod6si hely
meg6llapit6sa ir6nt {21.$ (2) bekezd6s}

- a Gyulai J6r6sbir6s6g szab6lys6rldsi irod6j6ban:
- postabont6s, iktatd
lajstrom vezetdse, szabdly6rtdsi lajstrom
mutat6zhsa, iratok ir
ezdse,
- iigyfelek fogad6sa,
zeto i f eladatok

eI

l6t6s a,

intdzds (v6gz6sek leir6sa, kiad6sa),

Prib6k Katalin

V6grehajtiis elrendel6se sor6n:
- bir6sdgi letilt6 v6gz6s kibocsdtdsa 6s/vagy

-

v6grehajt6si lap kibocs6tdsa a bir6siig polgdri iigyben hozott
marasztal6 hatdrozata alapj6n;

-

a bir6silg biintet6iigyben hozott hatdrozat6nak a porg6ri

-

kapcsolatos marasztaldst tartalmaz6
r6sze alapjiin; a bir6sdg 6ltal j6viihagyott egyezs6g alapj6n; tartdsdij
behajt6sa 6rdek6ben; a bir6s6g

jogi ig6nnyel

-

szabdlys6rtdssel

okozott

k6r 6rt6k6nek

megfizet6sdre kotelez6

hat6rozata alapjdn.

- - v6grehajt6si lap ki6llit6s6t

megtagadja, ha a v6grehajtdsi k6relem

teljesen alaptalan.

-

- v6grehajtiisi lapot a k6relemt6l elt6rSen 6llitja ki, ha a v6grehajt6si

-

k6relem r6szben alaptalan
- v6grehajtdsi k6relem elutasit6sa
- megsztintet6 v6gz6s (v6grehajtdst k6rd k6relm6re; felszdmol6si
elj6rds elrendel6sekor)

V6 grehajtds

fo

ganatosftdsa sordn b6rmilyen rigyben:

- az ad6s teljesit6se eset6n amennyiben a v6grehajtdst k6r6 elismerte a
teljesit6st, de nem fizette meg a v6grehajtilsi kcilts6geket vagy elmulasztotta a
Vht. 41. $ (1) bekezd6se szerinti nyilatkozatot, elj6r a vdgrehajtdsi tigy
beterjeszt6s6t kovet6en, a v6grehajt6st kdr6 krjtelezds6ben, illetve
megsziinteti a v6grehajt6st; [41. S (3) bek.],
- a v6grehajtdst k6r6 k6relm6re eljiir a v6grehajt6s felfriggeszt6s6ben [48. S a)

pontl, amennyiben ez mdsnak a jogiit nem s6rti, illetve az ilyen esetekben
felfiiggesztett rigyekben a folytat6s elrendel6s6r6l int6zkedik t51. $l;
- a v6grehajt6st k6r6 k6relm6re a v6grehajt6st megsziinteti vagy korrfitozza,
amennyiben ez m6snak a jog6t nem s6rti, illetve kiildn tcjrv6ny szerint,
p6ld6ul felszdmol6si elj6rds joger6s elrendel6s6t krivet6en a v6grehajt6si
elj6r6st megszrinteti,korlfitozza; [55. S a) 6s b) pont]
- amennyiben a v6grehajthat6 okirat kiiillit6s6t k6vet6en a v6grehajtdst k6r6
k6ri, elrendeli az egy6bk6nt mentes vagyontdrgyak lefoglalds6t, a mentes
vagyontargy v6telSriinak, a v6telhez adott krjlcsdn, elk6szit6s, javft6s dij6nak
behajt6sa esetdn; t8g. g (3) bek.l
- ing66rver6s eset6n, amennyiben a vev6 a v6teldrat nem fizeti meg 6s az
ing6sdg kevesebb6rt kertil eladdsra, a v6teldr-kiilonbrizet megfizet6sdre
kdtelezi; 1125. S (2) bek.l
- biiniigyi zdrlat eset6n az ingatlan z6rgondnokdnak dij6t megdllapftja, a
torv6nysz6ki v6 grehajt6 el6terjeszt6se alapj 6n. t199. Sl

