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2017.Et.IIr.A.3.
A Szarry asi Jdrrisbirris:{g ti gyelosztrisi rendj
2017.janur{r 1. - december 31,
1.

e

Alapadatok

I .1 . A Szarvasi Jar6sbit6s6g flgyeloszt6si rendjdt dr. Dani D6ra, a jar6sbir6sdg elncike hat1rozza meg

[a bir6s6gok szervezetdrol 6s igazgathsfn6l sz6l6 2011. dvi
(1) bekezddse, 118.$ (1) bekezdds a) pontjal.

CLK.

t<irvdny (tov6bbiakban Bszi.)

1.2, Aj6r6sbir6sdg tigyeloszt6si rendjdt a Bszi.9.S (1) bekezddse alapjan

-

9.[

figyelemmel

a

612015.(XL30.) OBH utasitds 115. $ (1) bekezddsdben meghatarozott elvekre a Bir6i Tanacs 6s a
kolldgiumok vdlemdnydnek ismeretdben a2017. dvre vonatkoz6an a j6r6sbir,6siig elnrike az al1bbiak
szerint hatlrozzameg.

2. Jogszabilyi h{tt6r
2.1. ABszi. 8.$ (l) bekezd6se drtelmdben senki sem vonhat6 el torvdnyes bfr6j6t6l,
2.2. ABszi. 8.$ (2)bekezdd,se drtelmeben a tcirvdny 6ltal rendeltbir6 az eljardsi szab6lyok szerint a
hat6sktirrel 6s illetdkesseggel rendelkezo bir6s6gon mtikcido, elore meg6llapitott tigyeloszt6si
rend alapj6n kijeliilt bir6.
2.3. Az rigyelosztdsi rend tartalma:
2.3 . | . Tandcssz{m (u L, 2., 3 . szhmu mell6klet szerint)
2.3,2. Tan6csok <jsszetdtele (az 1 .2.,3 . szrimri melldklet szerint)
2.3 .3 . Tan6csok, bir6k, titkrirok ds bir6s6gi tigyintdzok 6ltal intlzett iigycsoportok (az | .,2. ,3 .
szrimt melldklet szerint)
2,3 .4. Elj dr6s akadiiy oztat6s esetdn
2.3.4.1. A bir6srigi tigyvitel szabrilyair6l s2616 1412002. (VIII.1.) IM rendelet
(tovribbiakban BUSZ) 32.$ (l) bekezd6se drtelmdben az Ugykiosztdsra jogosult
bir6s6gi vezeto u ngy intdzdsdvel m6sik tandcsot jekil ki akizirirs, a bir6 szolg6lati
viszony6nak megsztindse, a tart6s tdvolldte, az:ogy jellegdre is figyelemmel t6voll6te,
az egyenletes munkateher biztosit6sa vagy az igyhhtraldk feldolgozisa cdljrib6l
(5.8.6toszt6s rendje).
2.3.4.2. Ha a bir6 vagy a bir6s6gi titkrlr a t6rgyal6si napjdn elcire nem l6that6 okb6l
nem jelenik meg a szolgrilati hely6n, sor kenilhet a kitriz<itt targyalds (meghallgat6s)
miis idopontra tdrtdno hivatalb6li elhalasztdsrira, amelyre trirgyalSs esetdn m6sik bir6,
meghallgat6s eset6n jarrisbir6s6g elnoke 6ltal megbizott bir6 jogosult.
2.3.4.3. A t6rgyal6s elmarad6sar6l az eldrheto tigyfeleket, k6pvisel6ket, az erri|lvalo
tudom6st szerzdst kcivetoen azonnal, lehet6sdg szerint olyan id6ben kell t6j6koztatni,
hogy szdmukra a sztiksdgtelen megjelen6s elkertilheto legyen. A targyalils
elmarad6sar6l t6j6koztat6st rcivid fton, t6vbesz6lon igazshgigyi alkalmazott is adhat.
A megjelent k6pvisel<ikkel, felpkkel a t6rgyal6s elmaraddsiinak tdnydt az ezzel
megbizott bir6, bir6s6gi titkar kozli.
2.3 5, tJ gy elo szt6sra j o go sult bir6srigi v ezeto
Az tigyek elosztdsdra a jdrdsbir6sdg elnrike jogosult az el6re meghat6rozott m6dszerek
szerint.
.

:

2

2,3.6.'U gy elosztds m6dja

Az iigyeloszths a taniicsok, av egyes birak ds bir6sdgi titkrlrok vonatkozds 6ban a BUSZ 31. $a ds a 612015. (XI"30.) OBH utasitds (tov6bbiakban Isz.) 116.9-a alapj6n, az 5. pontban irt
meghatfu ozott m6dszerek szerint trirt6nik.
2.3.7, Kiemelt jelent6s6gii iigyekben t6rt6n6 elj6r6s:

A jdrdsbir6sdgon a kiemelt tigyekben eljiir6 bfr6kat brintet6 tigyszakban az
melldklet, civilisztikai tigyszakban az 1. sz6mri mell6klet tartalmazza.
3.

I.

6s 3. sz6mri

Alapfogalmak

3.1. Az [gyeloszt6si rend szempontj6b6l rigyszak a civilisztikaiigyszak, amely a jar6sbir6s6gon
mag6ban foglalja a polg6ri ds a gazdasdgi tigyszakot is, valamint a btinteto iigyszak.
3.2. ABUSZ 2.$ 18. pontja szerint tigycsoport: a bir6s6gi i.igyek tdrgyuk, valamint azalkalmazando
anyagi ds elj6r6si szab6lyok azonosseiga, kiilonbcizosdge, vagy specialit6sa szerinti
csoportosit6sa.
3.3. Az Isz.l14.$ (1) bekezddse drtelmdben az tigybeoszt6s annak meghatdtoz6sa, hogy a bir6k,
bir6sdgi titkdrok, bir6s6gi iigyintdzo mely iigyekben jiirhatnak el,
3.4. Az Isz. 114.$ (1) bekezddse drtelmdben, az iigykiosztds annak a meghatiirozdsa,hogy aziigyek
kioszt6sira a tandcsok (birak), a bir6s6gi titkrirok ds bir6sdgi tigyint6z6k iital az i.igybeosztiis
szerint intdzett tigycsoportokon beli.il milyen szabrilyok szem elott tartiis6val kertilt sor.
3.5. A 2011. dvi CLXIL tdrvdny (tov6bbiakban Bjt.) 31.9 (2) bekezddse drtelmdben a kirendelds a
bir6nak a bir6srigok kdzdtti tigyteher egyenletes eloszt6s6nak biztositdsa, vagy a szakmai
fejloddsdnek elosegftdse drdekdben mds szolg6lati helyre tcjrtdno kirendeldse.
4. A

bir6sdgon miikiidd-ii gyszakok

4.1 .

Btinteto tigyszak

4.1.1. elsofokri btintet6iigy
atalkoruak biintetoiigye
biintetri nemperes i.igy
bir6s6gi mentesitds irrinti iigy
egydb (vegyes) iigy
semmissdgi tigy
ndpfelkeldsi iigy
4.1.2, szabdlysdrt6si tigyek
szab6lys drt6si hat6 s6g hatfu ozata el I en benyrij tott ki fo g6s (p anasz)
szab6lys6rtdsi elzrir6ssal is srijthat6 szabdlys6rtds miatti i.igy
szabrllysdrt6si iigyben emelt tigydszi 6v6s
szabdlysdrtesi egydb (vegyes) tigy
szabrilysdrtdsi peruj it6si tigy
4,2. Civilisztika
4.2.1.Polgiri iigyek
elsofokri peres tigy
polgari nemperes iigy
4,2.2, Gazdasdgi i.igyek
elscifokri gazdasdgt peres rigy
gazdrllkod6 szervezetek egym6s krizritti nemperes iigye
fi

5. Ugyszakok szerinti iigykiosztds

5.1, Az rigyek kiosztdsrit mind biintet6, mind civilisztikai iigyszakban a jrir6sb(r6s6g
erndke v€gzi.
Akadiilyoztatdsa esetdn kioszt6sra jogosult az ot helyettesft6 bir6 ugyan
azon szempontok
szerint.

5.2.

kezelendo iratot az esetleges
zes napj6n, de legkds6bb az
gosult vezetonek.
zerei btintet6 Ugyszakb an az alilbbjak:

5.3.

- egyhetes megosztdsban valamennyi drkezett tigy egy bir6ra/tanicsra kertil kiosztiisra:
- i.igyek srilyoz6s6nak figyelembe v6tele;
- ar6nyos munkateher-megoszt6s fi gyelembe vdtele;

Az tigykiosztAs iitalinosan alkalmazott m6dszerei civilisztikai iigyszakban az al1bbiak:
- egyhetes megoszt6sban valamennyi drkezett iigy egy bir6ra/tandrcsra kenil kioszt6sra;
- me ghat6ro zott szitmcsoportok;
- tigy t6rgya szerinti szakosodds;
- iigyek sflyozdsanak figyelembe vdtele;
- ariinyo s munkatehe r -me goszths fi gyelemb e v6tel e ;

5'4' Tdbb tigyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazds6val kiosztand6 [gyek kioszt6sdnak szabdlyai:
Biintetri iigyszakban hetenk6nti megosztrisban automatikus szigndl6s van.

Civilisztikai rigyszakban peres tigyekben az

I.

szdmu polgari tandcs

a p6ros h6ten 6rkez6

- gondnoksSggal kapcsolatos per (1., 3.,5.,7.,9., stb, 6rkezett iigy),
- szerz6d6ses jogviszonyb5l szarmaz5 kijtelmi per (1., 3.,5.,7 ., g., stb. 6rkezett tigy),
- szerz6d6sen kiviili kdrt6rit6si per (1., 9.,5,,7,,9., stb. 6rkezett rigy),
- kiemelt jelentds6gii tigyek;
a pdratlan h6ten 6rkez5

- tulajdoni per,
- birtokv6delmi per,

- elbirtokldssal kapcsolatos per,
- lak6si.igyi per,
- v6grehajtdssal kapcsolatos per,

- rirokldsi per,
- egy6b per;

a2. szittni polgdri taniics
a p6ros h6ten 6rkez6

-

sz6rmaz6s megfllapit6sa irdnti egy6b per,
brbkbefogaddssalkapcsolatos per,
trirv€nyen alapul6 egy6b tarlSsi per,
egy6b per;

a p6ratlan h6ten drkezo

a

hdzassiigi per,
6lettdrsi vagyonjogi ig6ny ir6nti per,
gondnoksi{ggal kapcsolatos per,
gyennekelhelyez6ssel, illet6leg annak megvdltoztat6s6val kapcsolatos perek,
sztil6i feltigyelet gyakorldsdval kapcsolatos perek,
gyermek tartdsa ir6nti per,
kapcsolattartds szab6lyoz6sa irdnti per,
szerz6d6ses jogviszonyb6l szirmazS kiitelmi per,
szerzSd6sen kiviili k6rtdrit6s irdnti per,
h6zass6gi peren kfviil 6rv6nyesitett hdzassdgi vagyonjogi ig6ny,

kiemelt jelent5s6gfi iigyek;

4. szitrni polg6ri tan6cs
a p6ros hdten 6rkez6:

-

h6zassdBi per,

dlett6rsi vagyonjogi ig6ny irdnti per,
gyermekelhelyez6ssel, illetSleg annak megv6ltoztat6sdval kapcsolatos perek,
sztilSi feliigyelet gyakorlSsdval kapcsolaros perek,
kapcsolattartds szabdlyozdsa ir6nti per,

gyermek tart6sa irdnti per,
szerz6d6ses jogviszonyb6l szirmazS kotelmi per (2., 4.,6.,8,, stb. 6rkezett tigy),
szerzSddsen kiviili kiirt6rit6s ir6nti per (2.,4.,6., 8., stb. drkezett tigy),
gondnoksiiggal kapcsolatos per (2., 4., 6., 8., stb. 6rkezett rigy),
h6zass6gi peren kivtil 6rv6nyesitett hdzass6gi vagyonjogi ig6ny,
tulajdoni per, birtokv6delmi per, elbirtokidssal kapcsolatos per, Iakdsrigyi per,
vdgrehajtdssal kapcsolatos per,
drdkl6si per;

a pdratlan h6ten 6rkez6:

-

szdrmazds meg6llapit6sa irdnti egy6b per,

rirrjkbefogaddssalkapcsolatosper,
tdrvdnyen alapul6 egy6b tartdsi per int6z6sben j6r el.

Nemperes iigyekb6l az l. szitmi polgriri tandcs intezi at6voltart6s trirgyri tigyeket (1.,3. stb. drkezett
ugy) ds a v6laszt6si ndvjegyz6kkel kapcsolatos kifogrist (1,,3. stb. drkezett ugy).A 2. sz|mipolg6ri
tan6cs intezi a t6voltartds trirgyri tigyeket (2.,4. stb, drkezett Ugy), a v6lasztrlsi ndvjegyzdkkel
kapcsolatos kifog6st (2.,4. stb. drkezett iigy) ds az apasdg vdlelmdnek megdcintdse irrinti nemperes
eljAr6sokban jrir el. A 4. sztmu polgari tan6cs az egyezsegi kis6rletre iddzds esetdn jrir el. Egydb
nemperes iigyek int6z6se tekintetdben a bir6s6gi titkrir jrir el.

Mindkdt iigyszakban az iigykiosztiisra jogosult vezeto figyelemmel van az tigyek srilyozdsdra,
valamint az ariinyos munkateherre.

A kiosztdsnak a bithk, bir6s6gi titkarok, bir6s6gi iigyintdz6k kcizotti munkateher jelentos eltdrdsdt
eredmdnyezf hatdsdt, tovribbd az tigyelosztdsi rend m6dosftdsil.rnak feltdtelei a bir6s6g elndke
minden naptriri negyeddvet kciveto h6nap 15. napj6ig megvizsgdlja (Isz.1l5.$ (1) bekizdds d)
ponda).

5

5.5.

Az automatizmust6l tcirtdno eltdrds esetei ktiloncisen
5.5.1. Eltdrds az Ugy ttrgyhhozk6pest
Az ngyffrgy szerinti specifik6ci6 a mellekletben feltiintetettek szerint oszlik meg a birrik
kcizOtt

.2. Eltdrds a perj o gi helyzethez kdpest
5.5.2.1. Soron kivtli [gyet valamennyi bir6/tan6cs tfurgyal
5.5.2.2. Amennyiben egyesitds, egytittes elbfrrlkis szUksdges,
intezo bir6/tan6cs jdr el
5 .5

a kor6bban drkezett tigyet

5.5.3.Eltdr6s az egyenletes munkateher biztositAsa vdgett
5,5.3,1. Bir6 kizdrdsa miatt: az igykioszt6s 6ltal6nos m6dszere alapjin, a soron k6vetkezo
bir6ra, tan6csra kertil az iigy;
5.5.3.2. Ugyhitraldk feldolgoz6sa miatt: amennyiben valamely bironillltandcsnril iinhib6jan
kiviil az 6tlagos mennyis6get meghalad6 folyamatban l6vo ugy van, 6tmenetileg
mentesitheti5 azij iigyek rri tdrtdn6 kiosztiisa al6l;
5.5.3.3. Ugy munkaigdnyess6ge, terjedelme miatt: az abfu6/tanilcs, aki abban a h6napban
m6r kapott nagy munkaigenyi, vagy nagyobb terjedelmii iigyet, az ilyen tigy kioszt6sakor
figyelmen kiWl maradhat, ds az igyet a kioszt6s 6ltal6nos m6dszere alapjrin, a soron
kovetkez6 (tobb ilyen esetdben az azt kovet6) bir6/tanrics kapja.
5 .5

.4. Egy db kcirulmdn y el<hez kdpest

5.5.4.1. Bir6 t6volldte miatt- figyelemmel azngy jellegere: a t6volldvo bir6 soron kiviili
tigyet nem kap,
5.5.4.2. Bir6 szolg6lati viszony6nak megsztindse miatt: az utols6 munkdban tdltott napj6t6l
fj tigyet az erintett bir6 mar nem kap, a folyamatban ldvo iigyei az iigykiosztiis 6ltaldnos
m6dszere szerint ifioszthsr a keriilnek.
5.5.4.3 . Az ngy elozmdnydben elj iirilssal szoros <isszefi.iggds miatt:
- az ijraindult tigy az abban a korribban eljrirt bir6ra/taniicsra kenil kioszt6sra;
- a hat6lyon kiviil helyezett Ugyet civilisztikai Ugyszakban az eredetileg kijel6lt bir6/tan6cs
folytatja;
- perujitdsi tigyekben az alapigyben elj6r6 bfr6/tanfcs kizart;
5.5.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) tdvolldte miatt: a tart6san t6vol ldvo bir6ra,ij Ugy
nem kertilt kiosztiisra, az iigykiosztis 5.3. pontban felsorolt 6ltal6nos m6dszerei alapjin az o
figyelmen kiviil hagydsfval keri.il azijgy kioszt6sra.

5.6.

A vezeto 6ltal intdzett tigyek

A bir6sigi vezeto reszdre az i.igyek kioszt6s6nak m6djrit befoly6solhatja a targyaldsi kcitelezettsdg
mdrtdke 6s az igazgathsi feladatok munkaterhe. A reszdre tdrtdno tigykioszt6s az 6ltal6nos
m6dszerek alapl|n tcirtdnik az 5.3. pontban megjelciltek szerint.

5.7. Az rigykiosztris menete

A

bir6s6gok egysdges iratkezel6si szabillyzathrol sz6l6 1712014. (X1I.23.) OBH utasitds
(tovdbbiakban Beisz.) 85-87.$-ai drtelmdben a kezdoiratot ds a kezdoiratkdnt kezelendo iratot
iigyiratk6nt az esetleges elozmdnyi iratokkal felszerelve a lajstromba t<irtdno bejegyzds napj6n, de
legkds<ibb az erkezest kcjvetci munkanapon az irodavezet6 bemutatja. Az iigy kioszt6s6ra jogosult
bir6s6gi vezeto az eljhro bir6t legkdsobb az irat bemutat6s6t kciveto munkanapon a jelen

6

rigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijeldli, A kiiekilds lutin az iratot nyomban vissza
kell juttatni az irodhra. Az irod"a az eIjfu6 bir6 kijeloldse utdn a lajstrombabejegyzi az eljfu6 bir6
tan6cs sorszrim6t, majd az iratst a bir6nak a kijelolds napjrin. de legkds6bb a kcivetkezo
murkanapon bemutatja.
5.8. Az dtoszteis rendje

Az iigyek fitosztitsira csak kivdtelesen, jogszabdlyban irt feltdtelek fennrilldsa esetdn kenilhet sor
azzal, hogy ilyen esetekben az ij,gy kiosztrisa az rigyeloszt6si rendben meghat irozott dltaldnos
szab iiy ok szerint tijrtdni k.
5.8.1. Az dtosztds esetei: a jar6sbir6sdg elnoke
intdz6sdvel m6sik taniicsot (bir6t) jekil
^zigy a tart6s tiivolldte, az iigyjellegdre
l<t aktzhrhsa. a bir6 szolgrllati viszonyAnak megszrindse,
is
figyelemmel tivolldte, az egyenletes munkateher biztosithsa, aziigyhdtraldk feldolgozdsa, a

biro 6thelyez6se, tart6s kirendeldse 6s kizrirdsa esetdn.
5.8"2. EljArAs iigy 6toszt4sakor: iitosztiiskor az rigy iratai bemutatdsra keniltnek a kiosztiisra
jogosult vezet6nek, 6 az iraton az itosztds okanak megjelcildse mellett m6sik tandcsot (bfr6t)
jelcil ki, ds d6.tummal, al6ir6ssal ellAtva bemutatja az irodanak az rtgyet az 1tosztfs
lajstromban tcirtdno iitvezetdse drdekdben. A Beisz. 87.$ (1) bekezcldse drte|ndben a
kijelolds m6dositds esetdn azirodaazigyirat bemutatds6val drtesfti mind a korabban, mind
az tjonnan kijel6lt birot. Az dtosztris az tltalinos iigykiosztdsi m6dszerek szerint t6rt6nik,
5.8, Jelenrigyelosztdsi rend

a27.,2.

ds 3. szdmf

mellekletekettafialmazza.

Szarvas, 2A17 . junius 23.

dr. Dani D6ra
aj

{r6sbir6srig elncike
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l. Melldklet: A beosztort bir6k 6ltal intezett tigyek
A mell6klet id6beli hatrllya: 2017 . januat |. - 2017. december

I

Tandcssz6m iNdv

iI,

1,

I

llntezett

3

L

tigycsoport

I

dr. Bank6 J6nos

rl
I

i

i'
I

:

ll
I

1;
2.

di

Cyalognd dr. Varga

Eva

j- hizassiigi per,

j- 6lendrsi vagyonjogi igdny iriinti per,
: - qondnoksdeeal kapcsolatos per,
tr

lik
-

|
|
|

-

6ssel, annak megvdltoztat6sdval

-,

-

gyakorldsdval kapcsolatos perek,
rinti npr
per,
-rdnti

czrh4I.,^o6
- lrrneenlettrrf4c
kapcsolattartds szabSlyozdsa
irdnti per,
szerz6ddses jogviszonyb6l szdrmaz6 kcitelmi per,
li- szerz6d6sen kfviili kiirtdritds irdnti per,
|

I

- hrizass6gi peren kfvril 6rv6n1 esitett hdzassdgi

I rge"v,
.

I

!. -

ot. buni oJru

vagyonjogi

l

l- kiemelt jelent6sdgii iigyek,

I r

..

i- kdzvddas

es mag6nvddas

biintet6

iigyek,

,

i

I

as i.igyek.

2. Melldklet: A beosztott titkarok ds bir6s6gi iigyintdzok 6ltal intezett tigyek
A melldklet idtjbeli hatdlya: 2017 . januhr l. - 2017. december 31.

Tan6cssziim IN6v
(ha van)

'Intdzett tigycsoport
I

dr, Hegedfis Norbert Bdla

12.

- v6grehajtiissal kapcsolatos nemperes rigyek,
- polgiiri peren kiviili tigyek,
- me gkeres 6sek alapj dn tanrime ghallgatiisok,
- szabdlys6rt6si tigyek inr6zdse,
l- biintet6 nemperes magdnvddas iigyekben szemdlyes
meghallgatdstarrdsa,
panasznap tartdsa,
i
- polgiiri tigyszakos bir6 mellett hatdrozat-tervezetek
i
kdszit6se, kunencidlis feladatok elldtdsa.

I

I

:
I

,

I
I

!_
i

Az 56/2008.(1II.26.) Xorr. rendelet alapjdn briniet6
rigyszakban v6gezhet6 feladatok elldtdsa,
Eal rendelkezve 6rtesit6sek ds
ki6llitdsa mindk6t brinter6tandcsndl,
|
sek elk6szitdse,
bfr6
utasitdsdnak
megfelel6en,
cindll6an eljdrva, rin6ll6
leghozatala,
a nem az iigy
t egy6b

Cserniknd Bartha Anett

-

I

-

I

-

i
iI

I

I

I, iratok hirdetmdnyi
|

l

|

zbens6 hatdrozat,
risai alapjdn.
elt rdszdre a hivatalos
(ton tijrt6n6 k6zbesit6se irdnti

intdzked6s,
- terhelt vagy a tanri lak6hely6nek illet6leg tart6zkoddsi
h ely6nek me gdllapitdsilra ir6nyul6 int6zked6sek

I

Pavlovics N6ra

-

Az 56/2008.(111.26.) Korm. rendelet 7. S-dban
zitett fel ado tok o I a pj dn c iv il i s ztika i t) gy szakban
vdgezhet6 feladatok elldtdsa el6zetes bir6i utasitds
al opj dn, fgy ki)llndsen
r og

-

hidnyp6tldsrafelhfvds,
keresetleveletiddzds kibocsdtdso n1lkill o pp. 130. S
(1) bekezdds h- j) pontjai alapjdn elutasftds,
ilgygondnokkirendel4s,
bizonyftdsi eljdrdssal jdr6 k6lts6gek fedez1sdre
el6reldthat6an szilksdg es \sszeg bir 6sd gn dl tortdn6
el6zetes letdtelre kotelezds,
oz eljdrds szilnetel4sdt megdllap(t6, az eljdrds
fdlbeszakaddsdt o Pp. 111. 5. @-(4) bekezdlse alapjdn
megdllopit6,

iratok beszerzdse mds bir6sdgt6l, i)gy6szs6gt6l,
hatdsdgtdl vagy szervezettdl,
irstok megkilIddse mds bftSsdgnak, ilgy1szs1gnek
vagy hat6sdgnak,
dllami 6s helyi \nkormdnyzati szerv, hot6sdg,
koztestillet, gazddlkod6 szervezet alapi\dny,
kdzol

-

apiwdny 6s tdr sadalmi szervezet

me gkere

s6se

tdjdkoztatdsa dtaddsa, adatok kozllse, dtiddsa irdnt,
perbehivottdrtesftdsebeavatkozdslehet6s6g6r6l,
keresetlevdl 6s az eljdrdst befejezS 1rdemi hatdrozat
kd szi td s e e s et d n kd zb e sitd s i v 6l el em b e dll d s oko r
szilks 6 g e s intd zke dd s me gt1tel e,
joger6 megdllapitdsa ds a f€Inek err6l vol6 6rtesit6se,

jogerds hatdrozaton alapul6 szakdrt1i dij, tolmdcsd[j,
tanrtdij 6s ilgygondnoki dij kiutaldsa,
vdgzdsellenifellebbezdsmdsodpdlddnydnaka
fellebbezf fdl ellenfel6nek ttirtdn6 megkt)Iddse ds
felhiv dsa a fellebb ezd sre vonatkoz6 d szrev dtel
megtdtel4re,

iratok fellebbezds folytdn felterjesztdse a mdsodfokrt
bir6sdghoz,

iratok feliilvizsgdlati kdrelem folytdn felterjeszt1se a
Krtridhoz, joger6s hatdrozatot hoz6 bir6sdg drtesft1se az
elj 6rds meginditdsdr 6I a felilIvizsg dloti kdrel em
m dsol atdnak m egktilddsdv el,
joger6 megdllapftdsa a silrg6ss6gi pszichidtiai

intdzet gy 6gykezelds elrendel4 se ir dnti ilgy ekb en.
Afentieken tfiI a b{r5 utos{tdsdnak megfelel6en a nem oz
ilgy 4rdemdben hozott, a bird dltal megjel\It egydb

hatdrozatok 6s intdzkeddsek tervezetdnek elkdszitdse.
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3. Mell6klet: A kirendelt bir6k 6ltal intezett tigyek
A melldklet id6beli hathlya:2017 . jarufur |. - 2017 . december 31.

lTan6c Ndv
S-

szdm

4,

Mrlrkind dnlgriczi
Hainalka
I

llfl.rr"u"lhelyezdssel,

i

me

I

annak

gvdltoztatdsdval kapcsolatos

perek,

- szi.il6i feltigyelet gyakorldsdval
kapcsolatos perek,
- kapcsolattartds szab6lyozisa
irdnti per,
- gyermek tartdsa irdnti per,
- szerz6d6ses jogviszonyb6l

I

I

i

szirmaz6 kritelmi per,
l- szerz6ddsen kivtili kiirt6rit6s
j ir6nti per,

-

|

I

I

latos per

L-

j
I

vagyonjogi ig6ny,

- tulajdoni per, birtokvddebni per,
elbirtokldssal kapcsolatos per,

llak6stigyi per,
|

-

tos

per,

i

I

I

i-

j-

li
I

j

I

I

i
|

I

,dr. Ndmeth

- rirrikbefogaddssal kapcsolatos per,
- trlrv6nyen alapul6 egydb tartdsi

it- Der.
t^

I

6

Zoltin

,_t
Gyulai

i

1

Jrlrrisbir6s6

r-l

s,

- nemperes rigyekb6l az egyezs6gi
kisdrletre iddzds.

i--

l

i2016. 10.01.t2017 . 09.30,

krizvddas es a majanvaOas
btintet6 iigyek,
l- kiemelt jelent6sdgii iigyek,
]- a bir6sdg el6 iillitiis,
- biintetri nemperes krjzvddas

r-

uo'o

I

airdnti

r

i

r

