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1 Alapadatok

L,L. Az rigyeloszt6si rendet a jarasbir6srig elndke hatdrozza meg.

1,2. A jdrdsbir6sdg iigyeloszt6si rendjdt a bir6s6gok szervezet6rdi es igazgatasArdl sz6ld ?01 1. 6vi CLXI.
tdw6ny (Bszi.) 9, $ (1) bekezd6se alapjan- figyelemmel a 6/2015. CXJ. 30.) OBH utasita* (IC. szab.)
115. $ (1) bekezd6sdben hatirozott elvekre - a Bir6i Tandcs 6s a koll6giumok v6lemEnydnelc
ismeret6ben a 20 I I . dvre vonatko z6an az aldbbiak szerint hatdrozom mes.

2. A bir6s{gon miikddd iig-l'szakok

2.1. Birntet6
A j6rdsbir6s6g bii6i (tandcsai) 6s igazsdgt'rgyi alkahnazottai a brintetoelj6rasrdi sz6l6 1998. 6vi XtX.
tdrvdnyben (Be.), valamint a 2017, dvi XC, tdrv6nyben (r3j Be.) 6s az egy6b jogszabdlyokban
meghatarozott, a jdrasbfrds6g hatdskdrdbe 6s ilietdkessdg6be tartozl, a kovetkezd tigycsoportokba sorolt
biintet6 iigyekb en j6mak eI.

2. 1 . 1 . B tinteto rigyszak iigycs oportj ai felsoro 15sa

. els6fokribiintetoiigy
r fiatalkorubtintetoiigye
r brintetd nemperes rigy
r bir6sAgr mentesit6s iranti iigl
. nyomoz6si bir6i rigyek
. egyeb (vegyes) iigy

2.2. Szab|lysdrtes
A jirasbfr6siry igazs,{.gugyt alkalmazottai a szabrilys6rt6sekri5l, a szabAlys6rt6si eljardsr6i 6s a
szab6lysertdsi nyilvrlntart6si rendszer6l sz6l6 2012. 6vi II. ton 6nyben (Szabs.tv.) 6s az egy6b
jogszabdlyokban meghatdrozott, a jar6sbir6sdg hatdskilrdbe 6s illetdkessegdbe tartozo, a kdvetkezo
tigycs oportokb a sorolt sz ab6lys 6rt6si iigyekb en j dmak eI.

7.2.I . S z ab 6lys ertdsi rigyszak iigycsoportj ai felsoroldsa
r szabdlysertdsi hat6s6g hatdrozata ellen benyfjtott kifogds (panasz)
r szabdlysefidsi elz{rassal is sf.jthat6 szab6lysdrt6s miatti iigy
r szab6lys6rt6si tigyben emelt iigy6szi 6vas
r $zabelysdrtdsi perujitdsi tigy
o 

llab6lfs6rtdsi 
esydb rigy
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2.3. Civilisztika
A jArisbir6sdg bir6i (tanfcsai) 6s igazsfgiigyi alkalmazottai a Polgdri perrendtartrisrol sz6lo 1952. 6vi III.
torvenyben (Pp.), valanrint a 2016, 6vi CXXX. t6rv6nyben (ftj Pp.) 6s az egydb jogszabilyokban
Lneghatarozott, a jdrAsbir6sS.g hatdskdrdbe ds illetdkesseg6be tafioz6, a kovetkez6 tigycsoportokba sorolt
polgdri iigyekben jd.rnak el.

2.3. I . Civilisztikai rigyszakok felsorolasa
2.3.2.Polg6i
2.3,2.1, P ol gdri iigyszak tigycsoportj ai felsorol Asa

. els6foku polg{ri peres iigy

. polg6ri nemperes iigy

. r,6grehajt6si trgy

?,3.3. Gazdashgi
2.3 .3 .1. Gazdasdgi iigyszak iigycsoportj ai felsoroldsa
. els6folcu gazdashgl peres rigy
. elsofoicu gazdasitgl nemperes iigy

3. Ugl,szakok szerinti iigykiosztds

A j6r6sbir6sdg elnoke a kiosztdsnak a bir6k, a bir6s6gi titkfrok, a bir6s6gi i.igy,int6z6 kdzotti munkateher
jelentos elt6res€t eredm6nyez6 hatrisdt (munkateher kiegyenlit6s6nek elve), tovfbb6 az iigyelosztisi rend
m6dositAsanak feltdteleit negyeddvente feliilvizsgdljq 6s sziiks6g eset6n kezdanenytzi az ugyeloszt6si
rend m6dosftdsdt.

3.1. Az iigykiosztdsra jogosultak-bele6rtve a helyettesit6st is
Az iigyek kioszt6sft buntetd trgyszakban a jdriisbir6sdg eln6ke, polgdri tigyszakban a jdr6scir6srig
elnokhelyettese v6gzi. Az elncjk 6s elntikhelyettes valaanelyikiik tdvolldte eset6n egym6st helyettesitik.
lvlindkettejtik t6vol16te esetdn polgiri 6s biintetd rig,vszakban ugyszakonkdnt a jelenl€vo leghosszabb
szolgdlati id6ve1 rendeikezd bir6, illetve az 6 tdvoll6tUk esetdn a kovetkez6 leghosszabb szolgdlati ideju
bir6 helyettesiti.

3 .2. Az altaliino s an aikalmaz ott ii gykio sztasi m6 dszer m e ghatdrozas a
Az ugykiosztds alapja minden ugycsoportban az erkez6si sorrend. Az tigyek taniicsra kiosztdsa
ilgycsoporlonkdnt, & soron kovetkez<5 iigyszdrn 6s a tand.csok szdmoz6sanak sorrendje szerint tdrt6nik.

3.3. Tdbb tigyelosztasi m6dszer egyiittes alkalmazds6val kiosztand6 iigyek kioszt6sanak szabdlyai

Biintet6 iigyszakban:

- Peres F) - 6s nyomozasi iigyeken kiviili nem peres (Bk, Beri, R. stb.) kiosztast az elndk vdgn, az
nem automatikus.

Az alkalmazott elv: A bir6sdgra drkez6 ligyszrim mEliett a ,,nagyszdrnok tdw6nye,'
szerinti rigl4eher kiegyenlit6d6s csak hosszr.l, ak6r 6ven tuli id6intervallumban vai6sulna meg. Ez6rt
a fenti ugyelosztasi rendnek rnegfelel6en, lehet6leg az egyenletes flgyterhet biztosih'a tdrtdnik a
szigndlds.

Ebben a korben mdrlegel6sre kenil az igyek terjedelme (vidlottak, cselekrndnyek sz,{ma),
soronkivulis6gi kdruhndnyek, tdrvdnyi kiz6rts6gok, r,alamint az adotttaniicsra kiosztott folyamatban
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I6vo iigyek tisszesitett sirlysz6ma 6s ezeken behil is az futlagot meghalad6 munkaigeny.ri ugyek
szdma.

- Nyomozasi bir6 feladatkor6be tarlozl ugyek (Bny) esetdn a szign616s autornatikus. A kijeiolt
nyomozdsi bir6 (bir6k) t6voll6te, vagy a kijeldlt nyomozrisi birdk kcjzotti egyenletes munkateher
biztositasa drdekdben kdzi szign6lAs tdrt6nik a kioszt6s (6toszt6s), az dr1*ez6 figyek sajitossf,gainak
6s a tobbi tandcs tdrgyaldsi elfoglaltsdg6nak a fig)'slembev6tel6vel, az ard.nyos kiosztds 6s froyid_
hatriri dejLi eli nt6z6s biztosit 6sa drd ek db en.

Polgdri tig-vszakban:

- A peres fi$'ek (P) kiosztdsifi az elnokhelyettes v6gzi, az nsm automatikus. Azonban a fenti
tigyelosztdsnak megfeleloen az 6rkez6si sorrencl szerint kenilnek kiosztdsra iigyek a tandcsokra, Ett61
eltdrdst azok az ilgyek kdpezik, arnelyeknek kdzvetlen el6z-m6nye van 6gy adott tan6cspal
(felfiiggesztds, sztinetelds, bir6srigi meghagyds, iddzds kibocsdtas ndlki.ili elutasitas utani 30 napon
beliili benyirjtas, hat6lyon kiiriil helyezds stb.) meri ezen esetekben a kordbban eljdrt tanics kapja az
iigyet.

' A polg6ri peren kfviili tigyek (Pk) a szignd,Lis az tigyelosztasi rendben meghatarozott r.igltipusok
szerint automatikus.

- A v6grehajtAsi iigyszakban a szignAl6s automatikus.

S zabalys6rt6si iigyszakb an :

- A szigndlils az rigytipusna-k 4s az ltkezdsnek megfelelden automatikus.

Menektilftigyi 6riz ettel kap cs o lato s B eii. ugycs op ortrl rig)'"k :

- A tanicsok - tanfcs sorendben el6re meshatfuozott - heti vdlt6sban int€zik az
automatikus kioszt6s mellett.

3.+. Az 61tal6nosan alkafrnazstt rigykioszt6si m6dszert6l trjrt6n6 elt6res esetei meghat{rozasa,
kiil6ndsen

3.4.l.ElI6r6s az ugy thrgybhoz kepest
3 .4.1 . 1 . Specidlis szak*rlelmet ig6nyel
3 .4.I.2. Nemzetk<izi elerlet tafialmaz
3 .4.2. P vqogi helyze+,hez k6pest
3 .4.2.7. Soronkiviili tigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egyiittes elbfu 6I6s v6gett
3 .4.2.3. Bfr6 kizardsa miafl
3.4.2.4. y'-:zdgy elozrndnyi eljdrris6val fenn6116 szoros <isszefiigg6s miatt
3 . 4.3 . E gyenletes murkateh er bizto sitds a v6gett
3.4.3. 1 . Ugyhftral6k feldolgoz6sa miatt
3 .4.3 .2. Ugy munkai gdnyess € g e, terj edelme mi atf
3.4.3.3. Az tigyek 6rkezds€bdl ad6d6 egyenldtlensdgkikiiszobolese 6rdek6ben
3 .4.4. Egdb kdriilmdnyekhez kdpest
3.4.4.L lt61kez6si szrinet tafiama alatt r,agy miatt
3.4.4.2. Bir6 tfvo1l6te miatt - figyelemmel az:O'gy je11eg6re

3 .4.4.3 . B ir6 szolgdlati viszonydnak me gszi.in6s e miatt
3.4.4,4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t{volldte miatt
3.4.4.5. Tdbb szempont egyiittes fenn6116sa

rigyeket,

amelyek
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3.5. A \/ezetdk 4lta1 intdzett iigyek kiosztasdnak m6dszere
A birds{gt vezetd rdszdre a'z irgyek kiosztdsinak m6djdt befoly6solhatja a tdrgyaldsi kdielezetrsdg
m6rt6ke es aztgazgatasi feladatok munkaterhe. A r6sz6re tod6nd iigykiosztds az dltaldnos m6dszerek
alapj 6n tdrtdnik az 3,2-3 .4. pontban megieldltek szerint.

3.6. Az, tigykiosztAs menete
3 . 6. I . A kiosztand6 iigy bemutathsa az ugykiosztasra j o gosultnak
A bir6sdgok egysdges iratkezeldsi szabilyzattudl sz6l6 171201.4. (XII.23.) OBH utasitds (Beisz.) B5-8?.
$-ai 6rtelrn6ben a kezdoiratot 6s a kezddiratkdnt kezelendd iratol iigyiratkdnt az esetleges e16zm6nyi
ilgyiratokkal felszerelve a lajstromba t<irt6no bejegyzds napjd.n, de 1egk6s6bb az 6rkez6st kdveto
mun-kanapon az irodavezet6 bemutatja az rigyelosztdsra jogosult bir6sdgi vezetonek,

3.6,2. Az irat utja, a kozrernrik6ddk fbladatai
e trgy kioszt6sara jogosult az eljir6 bir6t legkdsdbb az irat bernutatdsdt kcivet$ munkzurapon a jelen
rigyelosztdsi rendben foglaltaknak negfelelden kijeldli. A kije1$l6s ut6n az iratot nyomban vissza keli
juttatni az iroddnak. Az iroda az eljful bir6 kijeloldse utdn a lajstromba bejegyzi az eljar6 bir6i taniics
sorszdrndt, majd az iratot a birdnalc a kijeloi6s napjdn, de legk6sobb a kdr.etkezd munkanapon bemutatja.

3.7, Az ftoszt6s rendje

^r\z tigyek iltosztitsira csak kirr6telesen, a jogszabdlyban eldirt felt6telek fenndlldsa eset6n kenilhet sor
azz,al,hogy ilyen esetben az:d,1y kiszigndldsa az iigyelosztiisi rendben meghat6rozott dltalAnos szabdlyok
szerint tdrtdnik.

3-'7.T. Az 6toszt6s esetei
A bir6sdg elnokg illetve az rigykiosztSsra jogosult mas bir6s6gi vezet6 az ttgy intdz6s6vel m6sik
tand.csot (bir6t) jelo1 ki a kizarfsa, a biro szoigflati viszonyinak megsziindse, a tart6s t6vo116te, az igy
je1leg6re is figyeiemrnel t6voi16te, az egl'enletes munkateher biztositds4 az i\gyltitrai6k feldolgozasa, a
bir6 dthelirezese, kirendel6se 6s kiztrfsa eset6n.

3..7.2. Eljhrds az iigy 4tosztasakor
Atosztdskor M tigy iratai bemutatdsra kenitnek a kiosztasra jogosult rrezetflnek, o az iraton az dtosrJis
okAnak megjeioldse rnellett rl6sik tanAcsot (bfu60 jeldl ki, ds ddtummal, aldirassal elld"tga bemufatja az
irodanak az ugyet az iioszttts lajshomban trjrt6n6 dtvezetdse erdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezd6se
ertehn6ben a kiieloids m6dositrlsa eset€n az irod,a az rigyirat bemutatasrival 6rtesiti miLr.d a kor6bban.
mind az rijonnan kijelolt bu6t. Az dtosztfs az dltalanos rigykiosztdsi m5dszerek szerint tdrt€nik.

3 .8 , A j elen ugyelosztrisi rerrd az 7 ., 2. 6-q 3 . sz6mir mell6kletek et twtalmazza.

B6k6scsaba, 2017. december 1 0.
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1. szrimri mellGklet
A beosztott bir6k 6ltal int6zett iigyek

Amell6k1et iddbeli hatrilya: 2018. janudr 1- december 31.napja,

trnicsszdml bir6 ner.e intEzett iigvcsoportok
t.B. dr. Varga Magdolna - Elet testi 6psdg, egeszsdg elleni brincselekmdnyek,

- Eg€szs 6get v eszlly ertetd bLincselekm 6n yek
- Emben szabaclsdg elleni btlncselekrndnyek
(k6nyszermunka, szem 61yi sz ab ads 6 g me gs ert6s e,
k6nyszerit6s)
- Nemi elet szabadsfga 6s a neuri erkrilcs elleni
brincselekmdnyek (lculdnds en az erdszakos
cseiekmdnyek)
- Gyermekek 6rdekdt s6rtd 6s a csaldd elleni
bturcselekmdnyek
- Emberi mdlt6sig 6s egyes alapvotd jogok eileni
brtncselekmenyek
- K0zlekeddsi bi.incselelcm6nyek

Qfumuv ezet6s ittas 6llap otb an,
jdnmivezetds b6 dult d llapotb an,
Jdrmtivezetds tiliott 6tenged6se)
- Kdrnyezet 6s tenndszet elleni brincselekm6nyek
- Igazsitgszolgdltat6s elleni brincselekmduyek
- Komrpci6s biincsel ekmenyek
- Hivatali buncselekrndny"h
- Hivatalos szem6ly elleni blincselekm6nyek
- Kozbiztons6g elleni br-lncselekm6nyek, igy a
robban6anyaggal vagy robban6szen'el visszadl€s,
lofegyver:rel vagy 16 szerrel vissza6l 6s

- Kdzn}'ugalom elleni btincselekmdnyek
- Kozbizalom elleni biincselekmenyek,
- Kbzigazgatas rendj e elleni btlncselekm6ny-ek,
- Vagl,on ellerri erdszakos btincselekm6nyek 6s

- Vagyon elleni cselekm6nyek,
- Szeileffri tulajdon elleni btincselekmEnyek

a20I2. C. torv6ny XLL fejezete szerinti Gazdasdgi
biurcselelqn6nyek, 6s a szdmvitel rendj6nek
megs6rl6se

| - ki emell jelent6sdsii iievek.



lviened6kjogr6l sz6l6 2007. dvi LXXX. torv6ny
szerinti e1j6r6sok)

'7D dr, Szikszai Emese - nyonroz6si bir6i feladatok (Be. 207. $ (2) - (5)
bekezd6s) minden p6ros h6ten

- bir6sdg e16 411itds sordn be6rkez6 tigyek a pdros
heteken

biintetd peres iigyek (csdkkentett kiosztd.s) :

- Elet testi 6ps6g, eg6szs6g elleni biincselelcndnyek,
- Emberi szabads6g elleni brincselekm6nyek
(szemdlfl szabadsdg megsdrt6se, k6nyszerit6s)

- Gyennekek drdekdt sdrto 6s a csald.d elleni
b iincs el ekmdnyek (lnil 6nd s en tart6s elmul as etiis dn al,
v6ts6ge)
- Emberi m6lt6sdg 6s egyes alapveto jogok elleni
btincseiekm6nyek
- Kozlekeddsi bi,incselekmdnyekbol
fi drmiivezet6s ittas 611apotban,
j rinntivezetds b6dult dllapotb an,
Jarmtivezet€s tiltott dtengeddse)
- I(Omyezet 6s termdszet elleni brincselekmdnyek
- I gazs igszo I g61tat6"s elleni btincsel ekmdnvek
- Kc5znyugalom elleni biincselekm6nyek
- K<jzbizalom elleni btincselekm6nyek,
^ Kd zi gaz gatds r en dj e e1l eni bun cs el ekmdnyek,
- Vagyon elleni erdszakos btincselekm6nyek
- Vagyon elleni cselekm6nyek,

- mag6nv6.das rigyek

- al apiigyh 6 z tarto z6 kLiidnleges elj 6rrls ok,

i orizettel kapcsolatos iigyek (a
I s2616 2007. 6vi LXXX. ton 6nv
ok)

LB, Mdt6n6 dr. Rapport Gydngyi - Elet testi 6psdg, eg6szs6g elleni biincsetemenyet,
* Eg6szs 6get veszdl yeztetd b tincs el elan6nyek
(kf,bit6 szerre 6s p szi cho aktiv szerre elktjvetett
cseiekmdnyek)
- Emberi szabadsfg elleni btincselekmdnyek
ft6nyszennunka, szem 6lyi szabad s d.g megs6rt6se,
k6nyszerites)
- Nemi 6let szabads 6ga 6s a neini erkdics elleni
brincselekm6nyek (a nem erdszakos 6s a
pro stituci6val kapcsolatos cselekmdny.ek)
- Gyermekek drdekdt sdrt6 6s a csalid elleni
biincs elekm6nyek (tart6s elmulasztAsa, kiskonl
veszdl;reztet6se)
- Emberj m61t6s6g 6s egyes alapvet6 jogok ellenl 

'

brincselekm6nyek
- Kozlekeddsi buncselekmenyekbdl



fi rlrmiivezetds ittas d llapotban,
j 6rmuvezet6s b6dult d ilapotban,

j 6nntivezetds tiltott 6tenged6se)
- K0rnyezet 6s termdszet elleni biincselekm€nyek
- Igazs dgszo 1 gdltatAs etl eni b tincsel ekmdnyek
- Konup ci6s buncselekmdnyek
- Hivatali buncselelsn6nyek,
- Hivatalos szem6ly elleni br.rncselekm6nyek
- Kdz-n1'ugalom elleni btincselekm6nyek
- Kdzbizalom elleni b uncselekrn€nyek,
- T{o zi gaz gat6s ren dj e el1 eni bunc s e1 ekm6nyek,
- Vagyon elleni er6szakos biincselekmdnyek 6s

- Vagyon elleni cselekm6nyek,
- Szellemi hrlajclon elleni btincselekm6nyek

a20t?. C. tdrvdny XLT. fejezete szerinti Gazdasdgi
br.incselekm6nyek, 6s a szdmvitel rendjdnek
lmees6rt6set*

I drizettelkapcsolatos iigyek (a
I rr
I s26162007.6vi LX)O(. tdn6ny
lk)

I U.IJ, dr.Isziiy Gyorgy - nyomoz6si bir6i feladatok (Be. 207, $ (2) * (5)
bekezdds) minderr p6ratlan h6ten

- bir6s6g eI6 fllitrls sor6n bedrkezb tigyek aparatlan
heteken

btintet6 peres tigyek (csokkentett kiosztds) :

- Etet testi dps6g, eg6szs6g elleni bimcselekm6nyelg
(krii dncj sen a testi sdri6s, s egrts dgnyrij t6s

eimulaszt6sa)
- Emberi szabadsfg elleni btincselekm6nyek
(k6nyszermunka" szemdlyi szabads rig megs 6rt6s e,

kdnyszerit6s)
- Emberi mdlt6s6g 6s egyes alapvet6 jogok elleni

aks6rt6s, zaklatAs)
enyek

elleni biincselekm6nyek
whal6szat,
6nek megs€rt6se)

i brlhrcseielcndnyek



- Kozbiztonsdg e1l eni btincselekm6ny.t 6lLtti"Os-n
robban6 anyaggai vagy robb an6 sz errel vissza6l6s.

- Vagyon elleni erdszakos btincselekm6nyek es
- Vagyon elleni cseiekm6nyek,

- mag;{nvddas iigyek

- al aprig yh o z tartozd kril o nl eges elj rir6s ok,

- menelnilttigyi ririzettel kapcsolatos iigyek (a
Mened6kjogr6t szd15 2007. 6vi L)OC(. torvdny

Borbelynd dr, Acs Ildikd - 
_Elet 

testi 6ps6g, eg6szsdg ett"n- bG"s"M"n@
- Eg6szs6ge t v eszlly eztet6 b iincselekm6nyek
(k6b it6 szene 6s p szi choaktiv szerre elk6 r,etett
cselekm6nyek)

dg elleni buncseleknenyek
szemdlyi szabadsdig megs6rt6se,

- Nemi 61et szabadsdga 6s a nerni erkolcs elleni
bLincselekrn6nyek
- Gyennekek 6rdek6t sdrt6 es a csalAd elleni
brincselekmdnyek
- Emberi m61t6sdg 6s egyes alapveto jogok elleni
brincselelan6nyek
- Kdzleked 6si biilcselekmdnyekb6l
fi |rrrfiv ezetds ittas rill ap otb an-
jirmtivezetds b6dult d liapotban,
J6rmrivezet6s tiltott 6tenged6se)

- Hivatali brincselekm6nyek,
- Hivatalos szem6ly elleni buncselekm6nvek
- Kcizbiztons6g elleni btincselekrndnyek, ?gy a
robb an6 anyaggai vagy ro b b an6 s zerrel vis sz a6i 6s.
l6fegyvynel vagy l6szenel vissza6l6s
- Kdaryugalom elleni brincselekmdnyek
- Kdzbizalom elleni biurcs elekmdoyk,
- Kdzigaz gatd s r endj e ell eni b tjncs el ekm dnyek,
- Vagyon elleni er6szakos btincselekm6nyek 6s
- Vagyon elleni cselekrn6nvek.
- Szellemi tulajdon el1eni brincselekm6nyek

- kiemelt ielentosdsfi iievek"



- alapiigyho z tattozo kulonleges elj dr6so k,

- targyalds mell6z6sevel elbirS.Iand6 iigyek,

- nyornoziisi bir6i feladatok (Be.zA7. $ (2) - (5)
bekezd6s:

- menekiiltrigyi 6rizettel kapcsolatos tigyek (a
lvlenedd$ogr6l s2516 2007 .6vi LX)CY. tdrv6ny
szerinti elj6rdsok)

1J.lJ. dr. Hdmori Val6ria Kataiin - Elet testi 6ps6g, egdszsdg elleni btincselekmdnyelq
(testi s6rt6s, segitsdgnyirjtiis elmulas ztdsa)
- Eg6szs 6get v eszlTyeztetd brincsel ekm6nyek
- Emberi szabads6g elleni buncselekmenyek
(kenyszermunka, szem6ly'i sz ab ads dg megs 6rtds e,
k6nyszerft6s)
- Nemi 61et szabadsdga 6s a nerni erkolcs elleni
buncs elekmdnyek (a nern erd sz ako s cs el ekm 6nyek)
- Gyennekek 6rdek6t s6rto 6s a csaldd elleni
b rincsel ekm6nyek (kril 6nci sen a kiskonr
veszdlyeztet€se)
- Emberi mdlt6s6g es egyes alapvetd jogok elleni
btincselekrndnyek
- Kozl eked6si br.incselekmdnysk
- Kdrnyezet 6s termdszet elleni biincselelmldnyek
'tenneszet- 6s kornyezetkdrositds,
rulladdkgazd6lkodds rendjenek megsdrt6s e)
- lgazsitgszolgdltatas elleni brincselekrn6nyek
- Hivatali b{incselekm6nyek,
- Hivata-l o s szern6ly ell eni btincs ei ekmdnyek
- K6znyugalom elleni biincselekm6nyek
- KiSzbizaTom elleni biincselekmdnyek,
- Ko zi gaz gat6s r endj e ell eni br-in c s el ekrn 6n yek,
- Vagyon elleni cssiekm€nyek,
- Szellemi tulajdon e11eni bilncselekmdnyek

a20I2. C. t<irveny XLI. fejezete szerinti Gazd.asdgi
brincselekmdnyek, 6s a szdmvitei rendj6nek
megs6rt6se

- magdnvfdas 6s p6tmagAnv6das 0gyek

- fiatalkoruak elleni elj6r6sok

- al apiigyho z tariozf ktilonleges eljaras ok,

- targyat6s me1k5z6s6ve1 elbir6land6 iigyek,

- nyomozasi bir6i feladatok (F'e.207. $ (2) - (5)
bekezd6s

- menekriltrieyi 6dzettel kalcsolatos iieyek (a



tu

lvleneddkj o9161 sz6i6 2 007. 6r,i LXXX. tdrv6ny
szerinti eljdrasok)

)4.8, dr. Tom6n6 dr. Liszkbi Judit - EIet testi 6ps6g, eg6szs6g elleni biincselekm6nyek,
- Eg6szs6get v esz6lyeztetd brincselekmdnyek
- Emberi szabadsig elleni biincselekmdnyek
(k dnyszermunka, szem e1 yi s zab ads d g me gs 6rtds e,

k6nyszerit€s)
- Nemi 6let szabadsdga 6s a nemi erkolcs elleni
btincselekmdnyek (a nem er6szakos 6s a prostitircids
cselekm6nyek)
- Gyermekek drdekdt s6rtd 6s a csaldLd eileni
brincselekm 6nyek (kiilcind sen a ki skoru
vesz6lyeztet6se)
- Emberi m61tdsd.g 6s egyes alapvet6 jogok elleni
btincseiekmdnyek
- Kozlekedesi biincs el ekmdnyek

fi drmLivezet€s ittas d.llapotban,
j irmdvezet6s b6dult dllapotb an,
JArmilvez etds tiltott ritenged6s e)
- Kornyezet 6s termdszet elleni biincselekrn6nyek
- lgazsflgszol g 6 lt atd s el I eni b rin csel ekm6nyek
- I(or:rup ci6s b0ncselelffndnyek
- Hivatali btincselekm€nyek,
- Hivatalos szeur6ly elleni btincselekm6nyek
- Koznyugalom eileni brincsel elcrndnyek
- Kozl:izalom elleni btincsel ekm6nyek,
- Ko zi gaz gatds rendj e el I eni btincs elekm dnyek,
- Vagyon elloni eroszakos brincselelcndnyek es

- Vagyon elleni cselekrn6nyek,
- Szellemi tulajdon elleni biincselekrn6nyek

a2012. C, ton,6ny XLI. fejezete szerinti Gazdas{gi
btincselelcrnenyek, 6s a szAmvitel rendjenek
megsdrt6se
- kiemelt jBlentdseed Usyek.

- magdnvddas 6s p6tmagAnvddas iigyek

- alapiigyho z tafiozl kril onleges elj 6r6solq

- trirgyalds meli 6 zds 6vel elb ir61 and6 ii gyek,

- nyomozdsi bir6i feladatok (8e,207 . $ (2) - (5)
bekezd6s)

- menekiiltiigyi drizettel kapcsolatos rigyek (a
Mened6kjogr6l sz6io 2001. 6vi LXXX. tdrv6ny
szerinti eljdrasok)

aT) Gregornd dr. Szab6 Dorottya - apasdgi 6s szrfumaziis megillapftdsa ir6nti perek
- gondnoksdggal kapcsolatos perek,
- hazass6gi peren kiviil drvdnyesitett h6zass6gi
yqgJqryqeig6ny
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hfzass6gi per - amel;,ben sziilcii feliigy-lett-l

kapcsolatos kereseti k6relem nincs
- gyenaek tartasa ir6nti per,
- tdrv€nyen alapul6 egy6b tartasi per
- tulajdoni per
- birtokvddelmi per
- lakdstigyi perek,
- ordkl6si per
- szerz6ddses jogviszonyb6l ered6 krjtelmi per.
- szezoddsen klvtiii k6rt6ritdsi ner
- vdgrehajt6ssal kapcsolatos pei
- egy6b per
- gazdasdgi per,

nemp eres ii qvekb 6l intdzett ugycsop ortok:
- tiivoltartdsi iigyek
- apas6g vdlelm6nek megdontdse nempsres
eljarAsban
- egyezsdgi kis6rlet
- v61 as ztasi n6vj egzdkkel kap c s olatos j o gowo s I at

- menektiltrigyi 6rizettel kapcsolatos rigyek (a
Meneddkjogr6l s2616 2007. 6vi LXXX. towdny
szerirrti elj 6riis o lc)

3.P, dr. Tcim6 Csaba - apasdgi 6s szArmazds meg6llapit6sa iranti perek
- gondnoksri,egai kapcsolatos perek
- h6zassfgi peren kiviil 6rv6nyesitett hazassrlgi
vagyonjogi ig6ny
- gyermek tartdsa irfnti per
- torvdnyen alapul6 egy6b tartdsi per
- hrlajdoni per
- birtokv6delmi per
- lakdsiigyi perek
- orokl6si per
- szerz6ddses jogviszonyb6l ered6 kdtelmi per
- szerz6ddsen kiviili k6rt€rit6si ner
- v6grehajt6ssal kapcsolatos pei
- egy6b per
- gazdas6gi per

nemp eres iigyekbdl intdzeff rigycsopo rtok:
- tivoltari6si iigyek
- apasdg v6lelm6nek megdont6se nsrnperes
elj6rdsban
- egyezsdgi kisdrlet
- v61 asztdsi n6vj egyz 6kkel kap cs o lato s j o gorvo sl at

- menektilhigyi orizettel kapcsolatos rigyek (a
Mened€kjogr6l s2516 2001 . 6vt LXXX. torvdny
szerinti e1j6r6sok)

4.P. dr. Czepo Katalin - hrizass6gi per
- apasfgi 6s sz6rmazds megdllapitasa iranti perek
- gondnoksiiggal kapcsolatos perek
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- brokbefogaddssal kapcsolatos pelek
- hazassdgi peren kivili 6rv6nyesitett h6zassAgi

vagyonjogi ig6ny
- sziil6i feliigyelettel kapcsolatos perek
- gyermek tartdsa irdrrti per
- kapcs olattartds szab 6l y ozdsa
- tdrvdnyen alapul6 egydb tart6si per
- fulajdoni per
- birtokvedelmi per
- lakrlsugyi perek
- oroki6si per
- szerz6d€ses jogviszonyb6l eredo kdtelmi pa
- szerz6d6sen kiiaili kdrt6rit6si per
- v6grehajtdssal kapcsolatos per

5.P Seb6kn6 dr. Bar:oa Andrea - hazassdgi per
- apas{gr 6s szSrmazds meg6'llapititsa iranti perek
- gondnoksdggal kapcsolatos perek
- ordkb efogadassal kapcsol atos perek
- hdzass6gi peren kivril drv6nyesitett hazassdgi
vagyonjogi ig6ny
- sziil6i fehigyelettel kapcsolatos perek
- gyennek tartAsa iranti per
- kapcsolattarlis szabdLyozdsa )
- toru6nyen a1apu16 egy6b tartAsi per
- tulajdoni per
- birtokvedelmi per
- lakasiigyi perek
- drokl6si per
- szerzdd€ses jogviszonyb6l ered6 kdtelmi per
- szerzddesen kiwli k6rt6rit6si per
- v6gsehajtdssal kapcsolatos per
- egydb per
- gazdasdgi per

nempeqil[g'yekbol int6zett tigycsoportok:
- tdvoltart6si tigyek
- apas6g vdlelm6nek megdontdse nemperes
eljarasban
- egyezs6gi kisdrlet
- v6laszt6st n6r,iegyz6kkel kapcsolatos ioson oslat



1a
IJ

csolatos rig),ek (a
6vi LXXX. ton eny

12.P. dr. Fazekas Agota Nikolett
eg6llapitdsa irdnti perek
atos perek
olatos perek

- hrizassdgi peren kjviil drv6nyesitett hdzassdgi
vagl'onjogi ig6ny
- sziiloi fel0gyeleftei kapcsolatos perek
- gyen'nek tartasa ir6nti per
- kapcsolattartds szabAl y ozlsa
- tciwdnyen alapuld egydb tartasi per
- tulajdoni per
- birtokv6dehni per
- lakistigyi perek
- orcikldsi per
- szerz6ddses jogviszonyb6l eredo kbtelmi per
- szerzdddsen kivtli k6rt6ritdsi per
- v6grehajtdssal kapcsolatos pei
- egy€b per
- gazdasdgi per

nemperes iievekbdl intdzett iigycs op ortok:
- tdvoitartdsi rigyek
- apasdg r,6lslm6nek megdcint6se nemperes
eljarrisban
- egyezs6gi kis6rlet
- r,'alasztiSsi ndvj egyzdkk el kap cs o1 ato s j o gorvo s lat

- menekiiltugl drizettel kapcsolatos Ligyek (a
lvlened6kjogr6l sz6l6 2007.6vi L)OC(. torvdny
szerinti eljar6sok)
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2. szf,mfr melldklet

A beosztoft titkirok dltal int6zett iigyek

,.\mell6klet id6beli hatflya:201S. janudt i- december 3l,napja

tanacsszam bir6s6gi titkfr neve i,ot6zett iisycsoDortok

l5,tandcs dr. Csepregi Zita S zab 6lysdr16si ii gyszak :

- szabdlysdrtds - kifogdsra indu16 iigyek (Szk) %

tesze
- szabiiys|rt6s - elz6r6ssal biintetheto tigyek I/2 rdsze
(Sze)
- szabdlysdrt6s - birdsdg e16 dllitds (Sze) i/2
- szabilys6rtds -. egy6b rigyek (Szo,, Szve, Szpi.)
t/z r6,sze

(Ugycsoportonkdnt 6s a bir6sfg el6 r{llitdsos ngyekYz-e
6rkezdsi son'endben)

V6grehajtasi ii gyszak:
- vdgreh.ajtisi peren kivtili iigyek fiogutddids
megSllapitdsa)

- panasznap tart6sa

16. tandcs Tiu,\6rLe dr. Kiss M6nika Szabdl1,sfu16si iigyszak:
- szabd,lysdrt6s - kifogfsra indul6 ugyek
rdsze

(S?k)Y"

- szab6lys6rtds - elzard.ssal brintethetd tigyek ilT resze I

- szab6lys6rt6s -birds6g e16 dllitds (Sze)
- szab6lys6rtds * egy6b ugyek (Szo., Szve, Szpi.)
Ytresze

fljgycsoportonkdnt es a bir6sig el6 dllitasos iigyek %-e
€rkez6si sorrendben)

Buntetd ugyszak:
- mag4nvddas iigyekben tt6rgyal6s megtartdsig azigy
teljes koru elbk6szitdsq a titkdri hataskdrben is
meghozhat6 dontdsek kdr6ben ahatdrozathozatal 6s

egy6b intdzkeddsek,

- titkar 6ltal is intdzhetd lailtinleges eijarasok

- leterhelts6g6hez kdpest kijelolt brintet6 tanrics meliett
a bir6i ir6nyitfsdval 6s fehigyelet6vel a

btintetSiigyekben vdgezhetd titkdd feladatok, valamint a

bir6 dltai egy6bk6nt rhbizott feladatok e116t6sa (teljes
kdrii t'irgyalds el 6k6szrt6s, hat6rozat szerkeszt6s,
sz akdrtd i biz onyitas el6k6s zit 6s e, szak6rt6k kirendelds e

stb.)

- Danasznap tartdsa
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17, tandcs dr. Papp Zoltitn - vdgrehajtdst peren kfviili iigyek (tciverEi jogutoOtas
negdliapitrisa)

- polgdri peren klvtili iigekbdl a bir1sdgi titkctri
hatdsk1rbe tartozd iigyek

- panas,-z_nqp tartdsa
19. tandcs dr. Lukicsi Krisztina - v6grehajt6si peren kiviili rigyek (kivdve a jogutodl,ls

neg6llapit6sa)

- poig4ri peren kiviili iigyekbol a bfr6s6gi titkdri
hat6skdrbe tartoz6 iigyek

- panasznap tartiisa

3. szfmri mell6klet
A kirendelt bir6k {lta[ int6zett iigyek

A mell6klet iddbeii hat6lya: 2018. januar 1 - november 30. napja.

tanacsszam bfr6 neve kirendel6s intdzett iig-ycsoDort
honnan id6tartam

9.8. dr. Bir6 Mar{ann
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- Itozlekeddsi b ilncs el e.L:rn6nyek

- Elet testi 6ps6g, egdszsdg elieni
brincselekmdnyek,

- Embqri m6lt6s{g gs egyes aiapvetd
j o gok elleni brlncselekrh6nyek

- Koznyugalom elleni brincselek-
mdnyek

- KdzbLzalom ell eni biincs elekm 6nyek,
- Vagyon elieni cselekm6nyek,

- magfnvddas iigyek

- alaptr gyhd z tartozaftikinleges
eljSr6sok,

.,.!
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