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Alapadatok

L7. Az tigyeloszt6si rendet meghatirctz6 vezeto: a Hajrlirszoboszloi J6r6sbir6sdLg eln<ike
L2. A Hajdriszoboszl6i J6r6sbir6s6g elrrdke - iigyelc,szt6si rendj6t a Bszi. g.$ (1) bekezddse alapjfin
figyelemmel a bfr6sdgi iigyvit
sz6l<i 1412002. (VIII, 1.) IM. rendelet 3\-32,g-6ra
valamint a bir6s6gi igazgathsrol
alyzatrol sz6lo 612015. (XI.30.) OBH utasit6s 115,$ (1)
bekezd6se, valamint a lll20l4.
utasit6s a bir6s6gok egys6ges iratkezeldsdrol ( Beisz.)
meghatfu ozott elvekre - a kovetk ezok szerrnt hatfn ozza meg,
2.

A bir6sfgon miikiid6 iigyszakok

2.1. Btintet6 iigyszak
2.1

.l . A brinteto iigyszak j 6r6sbir6 s6gi iigycsoporrj ai ds megj eloldsiik

:

2.1.1.1. elsofokri biintertoiigy (B)
2.LL.2. fiatalkorf biintet6tigye (Fk.)
2.1.1.3. btintet6 nemperes tigy (Bpk.)
2"1.L4. nyomozdsi bir6i iigy ( Bny.)
2.L1.5. bir6srigi mentersitds irdnti tigy (Jt.)
2.1.L6. idegenrenddsze:ti tigy (Ir.)
2.1.1.7 . egy6b (vegyes) rigy (Beii.)
2,1"r.8. szabtiysertdsi hat6s6g hatdrozatit ellen benyPjtott kifog6s (szk.)
2"r.r.9. szab5lysert6si elzlLr6ssal is sfjthat6 szab6lyddrtds miatti iigy (Sze.)
2.I.I.I0" szab6lysdrt6si iigyben emelt iig,yeszi 6vris (Szo.)
2.1.1.71. p6nzbirs6g, helys;zini birs6g kozdrdekri munk6ra, valanLint ezek 6s a
kdzdrdeku munka. elzinlsratOrt.dno ffivfito,:4tatilsa ir6nti tigy ( 5z6.)
2.1 .1 "I2, a penzbfu she, a he:lyszini birsrig elzfr 6sr a t6l-tdno ffiv iltortatSsa ir6nti
iigy (Szp6.)
2.t.1.r3. k<izdrdekri munka erzdr 6sr a tortdno tfiv illtoztathsa ir6nti iisv (Szk6.)
2,1,1.14, szabillysertdsi egy6b ( vegyes ) iigy (Szve.)
2.r.r.r5. szab6lysert6si perujit6si iigy (Szpi.)

2.2. Civ rlisztrkar

i.igy szak

2.2.1. Polg6.ri es gazdas(tgi iigyek
2.2.2. A pol6;6ri iigyek j 6r6sbir6 sdgo,k iigycsoportj ai 6s megj elol6siik:
2.2.2.1. elsofokii polg6ri perers rigy (P.)
2.2.2.2. polg6ri nem peres iig,y (Pk.)
2.2.2.3. egy6b ( vegyes) iigy (Pv,)
2.2.2.4" bir6s6gi vdgrehajtdsi iigy (Vh.)
2.2.3 . Gazdasdgr iigyek 1j 6r6sbir6 s6g i iigycsoportj ai 6s me gj eloldsi.ik
2.2.3.I. gazditlkod6 szerue'zetek egymds kiizotti perese tigye (G.)

2.2.3.2. gazd6lkodo szervezetek egymds kozol"ti nem peres iigye (Gpk.)
3. Ugyszakok szerinti iigykiosztris
3

.I. Az tigykiosztrisra jogosultak
3. 1. 1.

Btinteto tigyszak:
A Ha-idriszoboszl6i Jdr6sbir6s6g elnoke, akadillyoztat6sa eset6n a rangid6s bir6
6s amennyiben 6 is t6vol van, fgy a solban ko'vetkez6 rangidos bir6.

3,I.2. Civilisztikai iigyszak:
A Hajdriszoboszl6i J6r6sbfr6siig elnoke, akadftl'yoztat6sa esetdn a rangid6s bir6.

3.2.

Az ftltalfnosan alkalmazott iigykior;zt6si m6dszer meghatSroz6sa: (Bi.isz.29-32.$) az
iigyek elos:zthsa k6t azonos tilrgyit perekben tdrgyall bir6 kozott az lrkezes
sorrendj6ben felv6ltva, illetve az ad,ctt biros6gon az arhnyos munkateher biztositSsilra
figyelemmel eljfrva tort6nik meg, a 3.3. pontban kilejtetl. tobb tigyeloszt6si m6dszer
e gytitte s alkalmazdsdv al.

3.3.

Tobb iigyeloszt6si m6dszer egytittes alkalmazdsAval kiosztand6 i.igyek kioszt6sdnak
szabflyai.
3.3. 1.

Biinteto iigyszak:
Ugyr:soporlonkdnti az iigyek tfrgya szerinti sz:akosod6s , azigy srilyoz6s6nak
es az 6rkez6si sorrendnek a figyelembe v61.el6'vel ( Ig.Szab.116.5 ll bek. l./
pontja alapl|ta 116.$ Illbekezddsf.l g,ldrs i./pontja. Fiatalkoniaktigy6benaz
1.-es tan6cs mig kozlekeddsi t6rgyir buncst:lekm6nyek a 6-os tan6cs.
Szab6lys6rt6si tigyekben a. ti1k6r j6r el.

3 .3

.2. Civilisztikai ugyszak:

Az lrkezdsi sorrend

ds az iig5yk.ateg6riilk figyelembe vdtele (Ig.szab. 116.$ /1/
bekezdds 1./ pontja alapjhn a 116.$ lllbekezdes f./ 6s i./ pontja).
Vegrehajt6si iiglzekben a titk6r jdr eI, mig a polg6ri nem peres esetek iigy6ben
az lrkezesi sonend es az ardnyos munkateher megoszt6s figyelembevdtele

.t

( Ig.szab.116.$ /1/ bekezdds l.l i.l 6,s k./ pontjai szelint) a csal6djogi nem peres
tdrgylf tigyeket a2.-es tan6cs, mig itrnegelozo tiloltartils elrendel6sdtphratlan
h6napban a2-es,p6ros h6napokban a 3-as tan6cs tntez|
3.4.

Az fltalttnosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszerlol torteno elterds esetei ktilonosen:
3.4.I. azigy tttrgya
3.4.2. azigy perjogi saj6toss6gai
3.4.3. az egyenletes munkateher biztosft6sa
3 ,4.4 . az it6lkez6s id6szenlisdge indokol'tt 6 Leszi

3.4.I. El lehet terni az 6ltal6nosan alkalmazott iigykiosztdsi m6dszertol az
t6rgy6hoz k6pest:

'frgy

3.4.1^1. kijzleked6si buncselekmdny eset6n, valamint a fiatalkorirak tigy6ben

3.4.2. El lehet terni az 6ltal6nosan alkalma:,zott iigykioszt6si m6dszert ol az ngy perjogi
saj6toss6gaihoz kdpest, ha :
3.4.2.1. Bir6, bir6s6gi titkftr kizar6sa miatt; ebbqn az esetben azigyet arra kell
kiosztani, irki azt az iigykior;ztds technikaja alapjdn azt aziigyet, mint
soron kcivertkezo kapta volna, bir6, bir6q6gi titk6r 6ltal bejelentett e.l
pontos ktziirdsi kdrelem esetdn az eztmbgelozokizfndsi k6relmek
szhmdnak s onendj db en, ar6 ny o s an.
3.4.2.2. Egyesftds, illetve egyiittes elbir6l6s ezt indokolja; ebben az esetben az
iigyet arra lehet kiosztani, akire a koriibban indult iigy kioszt6sra keriilt.
3.4.2.3. Ujraindult tigyek eseten aziiigyetarra kell kiosztani, akfue azeredeti
iigy kiosztrisra keri.ilt, amenrryiben ez a bir6, bir6s6gi titk6r kizdrds
vagy egydb ok miatt nem tud elj6rni, az fiosztils szabtiyai alapj6n kell
elj6rni.
3 .4.2.4 . Amennyib en az erkezett ii ;y sflysz6ma, nehdzsdgi lbka alapj 6n egy
bir6, bir6sirgi titk6r munkaLdej6t hossza$b idore teljes mdrtdkben
ig6nybe veszi ds a folyamatban ldv6 iigyeinek teljes, vagy r6szleges
{fiosztflsfft igdnyli ezen rij iig,y tdrgyal6saf
3.4.3. El lehet terni az 6ltal6nosan alkalma:zott tigykiosztdsi m6dszert6l az egyenletes
munkateher bizo sit6s a v e13ett, ha
3.4.3.1. Az iigyhritraldk feldolgoz6sa indokolja, ebben az esetben az

iigyet/i.igyeket az iigykiosztris technik6ja szerint azok kcjzott kell
kio sztani, akiket az igyhittral dk feldo I g i zdsfn a kij el ciltek.
3.4.3.2. A Hajduszoboszl6i J6rdsbir6sd.gr6l kirendelt bir6, biros6gi titk6r esetdn
amennyib en a fo ly am atb an maradt iigy einek b efej ez;d s i kotelezetts 6 ge
terheli, irj rigyek kioszt6sa al6l legfeljelb a kirendei6sdnek
rdltartamdi g mente s itheto.
3.4.3.3. Az tigyek 6rtoszt6sa esetdn, ebben az esetben azligyeketperlarlamuk ds
srilyoz6suk szerint, a bir6k kozott a folyamatban l6v6 tigyeik

pertartarya
3

.4.3 .4.

d

s

sf ly szlLma fi gyelemb evritel dvel ardnyo s an kell 6to sztani.

Biroi igazgatdsi vezeloi

esetdn t6rgyallisi kedvezmdny biztosit6sa

drdekdben,

3.4.4. El lehet terni az 6ltal6nosan all<alnazott tigykiosztdsi m6dszertol az itdlkezds
idoszenisdg6nek biztosit6sa v6gett, ha :
3.4.4.1. itdlkezdsi sziinetre figyelemmel.
3.4.4.2. Azijgy 4 bir6, bir6s6gi titk6r tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te alatt
6rkezik, ebben az esetben az iigykioszttts fltalilnos rendje szeint azt
azokkozotl kell kios;ztani, akik annak elintdzds6re jogosultak.
3 .4 ,4.3 . A bir6, bir6s6gi titka' szolg6lal.i viszonya elorel6that6lag a fdl 6ven
beliil meg fog szrinni nyugdijasz6sa, fthelyezese vagy egy6b ok miatt,
ebben az esetben rij i;gyek kiosztfsa alol ezen idoszakra mentesitheto.

3.5"

Avezeto d.lttrl intezett iigyek kioszt6r;Anak m6dszere: a bir6s6gi vezetore a
tftrgyalasi kerdvezmdny6vel ar6nyos rn6rtdkben kevesebb szhmurij iigy keriil
kioszt6sra, amely alapjhh avezeto az', aulomatizmus sor6n alkalmazott
sorrendndl a kedvezmdnydvel ar6nyos szfimi tigykioszt6si korbol kimarad.

3.6. Aziigykioszt6s
B

iinteto

A

menete

i.igy szakb arr

btinteto peres fgyeket t6rgyaI6 bift|k vonatkoz6s6ban az tigyeloszt6s valamennyi

iigytipusban ds t6rg'yban

.

-

az al6bb megjelott kivdtelekkel

-

automatikus.

1-es tan6cs fiatalkoniak, 6-os tan6cs krjzlekeddsitilrgyiti.igyeket kap.

Civilisztikai iigyszakban

Az tj

;igyszhmra lajstromozott iigyek az iigykateg6ridk szerinti csoportosit6sban,
kovetkez6kben meghatdrozolt r"igyeloszt6si sorrend alapjfn, ar6nyosan keriilnek eloszt6sra
bir6k kozcitt.

a
a

Ujraindul6nak tekirLtendo 6s az automatikus iigykioszt6st6l elt6r6 iigyek a kovetkezok:

.

a keresetlev6l visszautasit6sfr6l sz6l6 vegzes jogerore emelked6s6t6l sz6mitott 30
napon behil rijra benyrijtott keresetlevdl fblyt6n fjk6nt lajstromozott i.igyek,

. a f6lbeszakadt eljdr6s folytat6d6srakor irjkdnt lajtromozott iigyek (A bir6s6gok
.
.
.
.

egys6ges iratkezeldsi szab|lyzatftrol sz6l6 1712014. (XII.23.) OBH utasit6s (a
tov6bbiakban Beisz.) 84. $ (2) bekezrddsdnek d) pontja),
a sztinetelo elj6r6s folytat6sa iranti kdrelem folyt6n rijkdnt lajtromozott iigyek
a felftiggesztetttfirgyaliis folytat6d6sakor irjk6nt lajstromozott rigyek,
azigazolilsi kdrelemnek helyt ad6 v<5gzis folyt6n rijkr5nt lajtromozott iigyek (Beisz. 84.
$ (2) bekezdesdnek c) pontja),
az iigyek egyesit6s6nek megszi.intetdse utfn ujkdnt lajstromozott, elkiildnitett iigyek

'
'
'

(Beisz" 84. $ (2) bekezd6s e) pontja),
a Kriri6nak, illetve a mifsodfokri bir6s6ggnak az elsofokf bir6srig eljdr6st befejezo
hatitrozatdt hatrilyon kivtil helyezo es az elsofokri bir6s6got uj elj6r6sra utasit6 vdgz6se
folyt6n fjkdnt lajstromozott tigyek (Beisz. 84. $ (2) bekezdds a) pontja),
a bir6s6gi meghagyds elleni ellentmond6s benyirjt6sa folyt6n rijk6nt lajtromozott
iigyek (Beisz. 84. $ (2) bekezdds g) pontja),
a kor6bbi, hat6skor vagy illetdkessdg hi6n'f6t meg6llapito vegzesjogerore emelkeddse
ut6n a Hajdriszoboszl6i .l6r6sbir6s6g, az tlletekes itdlot6bla, illetve a Kriria kiieldlo
v 6gzd se fo lyt6n rij k6nt laj stromozott iigv ek .

A

Hajdirszoboszl6i J6r6sbir6s6gra erkezo polg6r'i peres iigyek az i.igykioszt6s sor6n
iigykateg6riSkba kertilnek, az egyes iigykategorilLkon beltil a tan6csokra tanilcsszitm szerinti
emelkedo sorrendben keriil kioszthsra a soion kcjvetkezo igy. Az iigykiosztds alapj6ul
szolg6l6 rigykateg6riSk a kovetkezok:

.
e
.
.
o
.
.
.
.
.
.
o
a

a

o

a
a

a

biftokjoggal, birtokvddelemmel, szomszd,djoggal kapcsolatos perek

az 6lett6rsi vagy h6zast6rsi kozcis vagyon megoszt6sa iq6nti perek

a gazdftlkod6 szervezetek egym6s elleni perei
a gondnoks6ggal kapcsolatos perek
a gyermek feletti sziiloi feliigyeleti jog rendezesevel kapcsolatos perrek
ahfnass6gi perek
az ingatlan (lak6s) kiiirit6r;6vel kapcsolatos perek
a kapcsolattartiis szabftlyoz6sa ir6nti perek
a kdzos kciltsdggel, fenntarl6si, tizemelteteisi koltsdggql kapcsolatos kdveteldsek ir6nt
indult nerek
a kcizris tulajdon megsziintetese ir6nt indult perek
a kdzszolg6ltat6k (ftram, gdz, viz, telefonszolg|ltatSk, stb.) dij ds egydb koveteldsei
ir6nt indult perek
a parkolSsi dij, illetve p6tdij megfizetdse ir,fnti perek
a penzintezetr szolg{tltatrisokb6l (hitel,- kolcson, foly6sz6ml a-szerzodesekbol stb. )
ered6 kdvetel6sekkel kapc,solatos perek
a szhr mazhs me g 5l I ap itds tw al kap c s o I ato s p elek
a szerz6d6ses jogviszonyb6l szfirmazo egydb perek (minden egy6b, kiemelt
perkateg6riak6nt nem kezelt kotelmi per')
k6rt6rit6si perek
a torvdnyen alapul6 tarths irftnti perek (g.germektart6sdijj al, hfnastftrsi, illetve egyeb
rokontart6ssal kapcsolatos pe rek)
a tulajdonjoggal kapcsolatos egydb perek
a v6grehajt6si perek
vegyes tigyek (minden m6s, a fentiekben nem nevesitetf polg6ri peres iigy)

A Hajdriszoboszl6i J6r6sbir6s6gra 6rkez5 pqlg4q_pgrglJgy*
szolg616 iigykateg6ririk
J6r6sbir6s6g elnoke mint

iigykioszt6sa az alapj6ul
is, a Hajdfszoboszl6i

szerinti csoportosit6sdra figyelemmel

2. tan|cs dlett6rsi vagy hhzast6rsi kozos vagyon megoszt6sp ir6nti perek, gyermek feletti
szi.il6i feliigyeleti

jog

rendez6s6vel kapcsolatosi perek, htzassilgi perek, kapcsolattart6s

szabfiyozitsa irdnti perek, kozos tulajdon megsziintel6se ir6nt indult perek, szfrmazls
meg6llapit6s6val kapcsolatos perek, tcirvenyen alapul6 tartds ir6nti perek ( gyermektart6sdijon,
hhzastftrsi, illetve egy6b rokontartdssal kapcsolatos perek), tulajdonjoggal kapcsolatos egydb
perek, vegyes iigyek (minden m6s, a fentiekben nem nevesitett polg6ri peres i.igy).

A

3-as tan6cs - birtokjoggal, birtokvedelemmel, szonnsz6djoggal kapcsolatos perek,
gondnoks6ggal kapcsolatos perek, gyermek feletti sztil6i feliigyeleti jog rendez6s6vel
kapcsolatos perek, hdzassfryr perek, ingatlarr ( lak6s ) kitiritessel kapcsolatos perek,
kapcsolattart6s szabilyozdsa ndnti perek, kdzos kolts6ggel fi:nntart6si iizemeltet6si kolts6ggel
kapcsolatos koveteldsek irdnt indult perek, kozos tulajdon rnegsziintetdse ir6nt indult perek,
kozszolg|ltat6k (6ram, gaz, viz,, telefonszolg6ltalok stb.) dij 6s egy6b kovetel6sei irdnti perek,
parkol6si dij, illetve potdij megfizetdse, szttrmazfn meg6llapit6s6val kapcsolatos perek,
szerzoddses jogvisz:onyboT szhrmazo egyell pelek (minclen egydb, kiemelt perkateg6riak6nt
nem kezelt kotelmi per), kdrtdritdsi perek, tulajdonjoggal kapcsolatos perek, vdgrehajtdsi
perek, vegyes iigyek (minden m6s, a fentiekben nem nevesitertt polg6ri peres iigy).
A 4-es tan6cs gazdillkodo szervezetek egyrnds elleni perei, lgyermek feletti szriloi feliigyeleti
jog rendez6s6vel kapcsolatos perek, hfuassttgi perek, kapcsolattarl6s szab6lyozhsairhrfii perek,
kozos koltsdggel fenntartdsi, i.izemeltetdsi kciltsdggel kapcsolatos koveteldsek ir6nt indult
perek, kcizszolgdltal.6k (6ram, 9.62, viz, telefon stb,) dij 6s egy6b kovetel6sei ir6nt indult perek,
parkol6si dij, illetve p6tdij megfizetdse irlLnti perek, penzintezeti szolgdltat6sokb6l (hitel, kolcsdn, foly6szarrla-szerzodesekbol stb.) eredo kcivetel6sekkel kapcsolatos perek,
szerzodeses jogvisz:onybol szdrmazo egyel'; perek (minclen egydb, kiemelt perkateg6riakdnt
nem kezelt kotelmi per), k6rtdrit6si perek, tcirv6nyen alapul6 tart6s ir6nti perek
(gyermektartAsdijjatr, hfnastinsi, illetve egydb rokontart6ssal kapcsolatos perek), vdgrehajt6si
perek, vegyes iigyek ( minden m6s a fentiekben nem nevesite:tt polg6ri peres iigy).
Vdgrehajt6si 6s polg6ri nemperes iigyek esetdben a titkdr:i6r el. figyelemmel a Pp.11.$.-ra
kivdve a megel6zo tdvoltart6s; ideiglenes megelozo t6voltart6s feliilvizsg6lata, elfogultsdgi
kifog6s elbir6l6sa, valamint apas6g vdlelmdnek megdontrlse, apas6g meg|llapit6sa ir6nti
perek, amit a 2-es ds a 3-as tandcs h6naponkent felv6ltva b'ir6l el,pilratlan h6napban a2-es,
p6ros honapban a 3-as tan6cs. Btinteto nem peres rigyekben. titkhr jhr el, valamint a bir6sfgi
kozvetitdst kiz6r6lag o v6gzi.

3.6.I. A kiosrztand6 iigy bemutat6sa rz iigykiosztdsra -iogosultnak.

A kezdoiratot

es a kezdoiratkdnt kezelend(r iratot az esetleges elozmdnyi
iratoklkal felszerelve a lajstromba tcjrtdno bejegyzds napjdn, de legk6sobb az
6rkezest koveto munkanapon az irodavezeto bemutatja az tigyeloszt6sra jogosult

vezettrnek. (Biisz. 30. $)
3.6.2. Aziratutja: az tigyiratot az tp,,y kioszt6sa ut6n a kezel6iroda halad6ktalanul
bemutatja az eljftro bir6, bir6srigi titkdr rdszere (Beisz.86-87.$).

3.7. Azdtosrtils rendie
3.7 ,1.

Az tigyek 6tosrt6sdra kiilonoseni a kdvetkez6 esotekben
kertilhet sor:
I
3.7.1.1. A bir6, bir6s6gi titlqdr kiztuftsaesetdh.
3.7.1.2. A bir6, bir6s6gi tit\ar tafi6s, 30 nappt meghalad6 t6voll6te
3.7 .1.3 . A bir6, bir6srigi tit(6r nyug dijazdsa, szolgdlxi
j o gvi szony6nak e giydb me gs zrinds e
Vagy ilthely eze se e s etdn
3 .7 .L4. Hivatali drdekbol il7. itllkezes id6sz$nisdg6nek biztosit6sa

miatt

3 .7

l

.2. Elj 6r6s az rjgy iitoszt6sakor

Hajdirszoboszl6 2078. december 6.
eIa
a j6r6sbir6s6g elncike
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1

.

mell6klet az ijgy <>loszt6si rendhez

l.

szirmf melldklet:

A Haj driszob o szkii Jf r6sbir6sd gra b eosztott bf r6k 6ltal intflzett ii gyek

A melldklet idobeli hat6lva: 2.0f9. ianudr l,
Tan6cs

N6v

-

2019. december

3 1.

Intezett i.igycsoporl

sz6m
1

2.

a

J

Dr. Sal lldik6
j6r6sbir6sdgi biro

Elso fokon biinteto peres rigyek (B.)
Bi.inteto nemtr)eres iigyek (Bpk.)
Fiatalkorir ak btintetoiigye (Fk.)
Egy6b biintetoiigyek (Beii.)

Dr. M6rocznd dr. Simon Angdla
ajAr6sbir6s6g elnoke

I'>olg6ri peres rigyek (P.) 61ett6rsi vagy
hdzasl,dr si k<i:zo s vagyon me go szt6s a

Dr. Gara.i R6ber1
j6r6sbirirs6gi bir6

I'>olg6ri peres i.igyek (P.)birtokj oggal,
birtokv6delernmel, szomsz6dj o ggal

ir6nti
perek, gyermek feletti sztil6i feliigyeleti jog
rendezdsdvel kapcsolatos perek, h6zass6gi
p erek, kap c s o lattart 6s szab 6ly o zdsa ir 6nti
perek, kozos tulajdon megsziintet6se irdnt
indult perek, szhrmazds me g6llapit 6sdv al
kapcsolatos perek, torv6nyen alapul6 tart6s
irAnti perek ( gyermektart6sdij on, hilzastdr si,
illetve egy6b rokontafi6ssal kapcsolatos
perek), tulaj donj oggal kapcsolatos egydb
perek, vegyesi iigyek (minden mds, a
fentiekben nem nevesitett polg6ri peres i.igy)
Polgriri nemperes iigyek (Pk.) megel6z6
td vo ltartd.s, i d ei glene s me geloz6 t6vo ltart6s
feliilvizs g61ata, elfo gults 6gi kifo gds elbir6lSsa,
valamint apa:;6g vdlelm6nek megdcintdse,
apasdg meg6llapitSsa ir6nti perek

kapcsolato s p erek, gondnoks6ggal kapcsolatos

perek, gyermek feletti sziil6i feliigyeleti jog
rendezds6vel kapcsolatos perek, hi.zassdgr
perek, ingatlan ( lak6s ) kiiirit6ssel
kapcsolatos perek, kapcsolattart6s
szab|lyozisa ir6nti perek, kozcis kolts6ggel
f'enntart6si iizemeltet6si koltsdggel
kapcsolatos kovetel6sek ir6nt indult perek,
kozos tulajdon megsztintet6se ir6nt indult
perek, kozszolgitltat6k (6ram, gdz, viz,
telefonszolgdltat6k stb.) dij ds egydb
lcovetel6sei ir6nti perek, parkolSsi dij, illetve
p6tdij megfi zetds e, szarmaz|s

9
me g|llapitds 6val kapc

so I

ato s p erek,

szerzod6ses j o gviszonyb6l sz6rm azo egy eb
pelek (minden egy6b, kiemelt
per:kateg6riakdnt nem kezelt kotelmi per),
kafi 6rit6si perek, tulaj donj o g gal kapcsolato s
pelek, vdgrehajtrisi perek, vegyes iigyek
(minden m6s, a fentiekben nem nevesitett
polLgfri peres tigy)
Polgdri nemperes iigyek (Pk.) megelozo
t6vo ltart6s, idei glene s me gelo zo t6vo ltart6s
feh.ilvizs 96l ata, elfo gults 6gi kifo g6s elbir6l6s a,
val amint apasdg vdlelmdnek me gdontdse,
apas6g meg6llapit 6sa t Snti perek
V6grehajt6si rigyek (Vh.)
4,

Dr. Kalm6r Jiinos
j6r6sbiros6gi bfro

g6ri p eres tigyek (P ") gazidlko d6
szervezetek egym6s elleni perei, gyermek
feletti sziiloi felUgyeleti jog rendezdsdvel
kapcsolatos pelek, hdzassdgi perek,
kapcsolattartt,s szabttly oz,fxa irdnti perek,
kozci s kblts6g gel fenntart6si, tizemeltet6si
koltsdggel kapcsolato s koveteldsek ir6nt indult
p erek, kozszolgfitat6k (6ram,
96z, v iz, telefon
stb,) dij 6s egydb kcjveteldsei ir6nt indult
perek, parkoldsi dij, illetve p6tdij megfizetdse
irdnti perek, p Lryzintezeti sz:o I g 6ltat6s okb 6 I
(hitel, - kolcson, fo ly6 sz6m I a- szerzo desekb6l
stb") eredo koveteldsekkel kapcsolatos perek,
szeruo d6ses j o gvi s zonyb oI szdrmazS e gy eb
perek (minden egydb, kiemelt
perkateg6riak6nt nem kezelt kdtelmi per),
k6rt6rit6si perek, torvdnyen alapul6 tartfs
ir6riti p erek ( gyprmektart6s dijj al, hfnastdr si,
illetve egy6b rokontarl6ssal kapcsolatos
perek), vdgrehajt6si perek, vegyes iigyek
( minden miis a fentiekben nem nevesitett
polgdri peres i.igy)
Polg6ri nemperes iigyek (Pl<.)
Gazd6lkod6 sze,rvezetek egym6s kozotti peres
iigye (G.)
Gazd6lkod 5 szdrvezetek egym6s kozotti
nelxperes tigye [Gpk.)
Vdgrehajtdsi iigyek (Vh.)

6

Dr. T6th Katalin
j6r6sbir6s6gi bir6

ElsrS

Po

I

fokon biinteto peres rigyek (8.)
Erinteto nempeles rigyek (Epk.)
Kcizlekeddsi btintetotigyek (B. )
E gy6b btintet6iigyek (B eri.)

2,
A Hajdriszoboszl6i
A melldklet i

sz.irrn:6

tttkir

rdsbir6sf g;ra
rhat6lya:207

ianuar

6ltal int0zett ii gyek

l. -2019.

december 31.

Intezett iigycsoport
Dr. Vincze-Varga
bir6s6gi titk6r

6

iigyek (valamennyi
kateg6ria) (Vh.)
lg6ri nerlrperes iigyek (Pk.)
sdrt6si iigyek ((Sze. ;Szk. ;Szp6., Szk6.,
grehaj t6si

iintet6 nemperes i.igyek (Bpk.; Beii.)

