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A B6k6scsab ai Jrlrf sbir6s rfg Ugyelosztrlsi rendj e
hatflyos: 2021. i*lius+++fnovember 15-t6l

1. Alapadatok

Ll. Az tigyeloszt6si rendet a tdrvdnyszdk elnoke hattrozzameg. Aztigyeloszt6si rendtol az eljir6si
tcirv6nyekben szab6lyozott esetekben, tov6bb 6igazgattsi riton a bir6s6g mukoddsdt 6rinto fontos
okb6l lehet elt6rni.

L2. Aj6r6sbir6s6g iigyelosztrisi rendjdt a bir6s6gok szervezetdrol es igazgatdsdrol szol6 2011. 6vi
CLXL torvdny (Bszi.) 9. ds 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XL 30.) OBH utasit6s (Ig.
szab.) 115. $ (1) bekezdds6ben meghatfnozott elvekre - a Bir6i Tan6cs es a kolldsiumok
v6lem6ny6nek ismeret6ben a kcivetkez6k szerint hat6rozom mes.

2. A bfrris{gon miikiid6 iigyszakok

2.1. Brinteto
A j6r6sbir6s6gbirdi (tan6csai) ds igazs6giigyi alkalmazottai a bi.intet6elj6r6sr6l sz6lo 2017. dvi XC,
tcirv6nyben (Be.) 6s az egyeb jogszab6lyokban meghatfnozott, a jfrfsbirosftg hat6skdr6be 6s
illet6kess6gebe tartozo, a kovetkez6 tigycsoportokba sorolt btintet6tigyekben j6rnak el.

2.L| . Biinteto i.igyszak tigycsoportj ai felsorolds a
o elsdfokri btintetotigy
o fiatalkorfbtntetoi.igye
o biintet6 nemperes iigy
o bir6s6gi mentesitds ir6nti iigy
. nyomoz6si bir6i tigyek
. egydb (vegyes) iigy

2.2. Szab6lys6rt6s
A j6r6sbfr6sdgbitai 6s igazsS.gtigyi alkalmazottaiaszabillysert6sekrol, aszabtiysert6si elj6r6sr616s a
szab6lysdrl6si nyilv6ntart6si rendszerrol szolo 2012. dvi II. tdrvdnyben (Szabs.tv,) 

"t u, egyeb
jogszab6lyokban meghat6rozott, ajrir6sbir6s6g hat6skor6be 6s illetdkessdg6be tartozo, a kovet[ezo
i.igyc s op ortokb a s oro lt szab ftly s ertds i iigyekb en j 6rnak el.

2.2.L Szab61ys6rt6si rigyszak rigycsoportj ai felsorol6sa
o szabfllysdrtdsi hat6s6g hathrozata ellen benyrijtott kifogd.s (panasz)
. szabttlys6rldsi elzdrfssal is srijthat6 szabfiysert6s miatti ugy
. szabflys6rtdsi rigyben emelt tigydszi 6v6s
. szabtlysdrtdsi perrijit6si iigy



. szabiLlysdrtdsi egydb iigy

2.3. Civilisztika

mazottai ap I sz6l6 1952. evi
t6rv6nyben.kessdgdbe ;il::|l'#51;;

2.3 . I . Civilisztikai i.igyszakok felsorol6s a
2.3.2. polgriri
2.3 .2.1 . polgriri tigyszak tigycsoportj ai felsoroliisao elsofokti polgriri peres rigyo polg6ri nemperes iigy
. vdgrehajt6si tigy

2.3.3. Gazdasiigi
2.3.3.1. Gazda
o els6fokri YcsoPortiai felsoroliisa

o els6fokri 
ugY

eres iigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztr[s

ijgyintezb kozcjtti
elve), tovihb| az
sziiksdg esetdn

Az rigyteher megoszl6s6t drdemben befoly6sol6, el6re nem l6that6 kc;rtilm6ny bekcjvetkez6sdt koveto30 napon beliil az rigyelosztdsi rendet rettit tcett ,irrgar^rr.^'

ttesitdst is

Pp., azij alapjdnbir6kdnt nem
ds mdg el sagi t iroga, .r"tji, eites szabfi

3.2.

Az
rigy Az tigyek taniicsra kiosZ6sa

Snak sorrendje szerint t6rt6nik.
3'3' Tdbb rigyeloszt6si m6dszer egytittes alkalmazfsdval kiosztand6 tigyek kiosztiis6nak szab,lyai



A polg6ri, a gazdashgi 6s a blintet6 perek esetdben az tigykiosztSs alapja az erkezesi sorrend. Az
iigyek kioszt6sakor figyelembe kell venni azt,hogy az adotttipusir i.igyet (iigyt6rgy 6s tigymin6s6g)
mely tan6csok thrgyaliilk (szakosod6s), A konkrdt iigy kioszt6sa teh6t iigyt6rgyink6nt et
iigyminosdgenk6nt a kcivetkezo igyszam 6s a taniics ok szdmozfts6nak sorrendidben t6rt6nik.

Biintet6 tigyszakban:
Az iigykiosztfsrajogosult meghatftrozza akiosztand6 iigy neh6zs6gi fok6t (srilyszdmffi), majd,
annak megfelel6en kiosztja a tan!rcsszfim szerint soron kovetkezo bfuora az tigycsoportonkdnti,
illetve azid'gy tftrgya szerinti szakosod6st is figyelembe v6ve.
Elj6r6s bir6s6g el6 6llit6s esetdn 6s nyomoz6si bir6 hat6skor6betarl;ozo iigyek esetdn a kiosztds
automatikus: Piiros hdten a7. sz. tan6cs, ptiratlan hdten a I0. szdmri tan6csra tortdnik a kioszt6s
azzal, hogy a megelozS h6t utols6 napjfun lrkezett, s nem aznap intezend6 nyomoz6si tigyeket a
m6sik tan6cs kapja. Munkanapon kiviil int6zendo nyomoziisi bir6i iigyek a kdszenl6ti ds iigyeleti
szabiiyzatban foglalt kdszenldti beoszt6s figyelembev6tel6vel, ar6nyosan tcirtdnik.
Meneki.iltti gy i oizettel kapc s o lato s B eti. ii gy c s op ortri tigyek :

A tan6csok - tan6cs sorrendben elore meghatdrozott - heti v6lt6sban intlzlk az igyeket,
automatikus kioszt6s mellett.

Szab6lysdrtdsi iigyszakban :

A szign6l6s az i.igycsoportnak es azdrkez6snek megfelel6en automatikus, tigycsoportonkdnt beliil
drkezdsi sorrendben a15. sz., a 17. sz. 6s s20. sz. 6s-a4.-sz. tan6cs kozott egyenl6 ardnyban.

Civilisztikai tigyszakokban :

Az iigykiosztflsrajogosult meghatfirozza akiosztand6 iigy neh6zsdgi fok6t (srilyszftmtfi), majd.
annak megfeleloen kiosztja atanilcsszhm szerint soron kovetkez6 birora az iigycsoportonkdnti,
illetve azigy tfurgya szerinti szakosoddst is figyeiembe v6ve.
A polg6ri peren kivrili tigyek a szigniifis az Ugyeloszt6si rendben meghatfuozott iigytipusok
szerint automatikus 6rkezdsi sorrendben. A civilisztikai iigyszakos bir6k 6ltalrntezendo nemperes
iigyek koztil a megelozo es az ideiglenes megelozo t6voltart6s, valamint a kapcsolattartds
vdgrehajtdsnak elrendeldse tigyminos6gu iigyek kioszt6sa az lrkezesi sorrendben tortdnik a
tandcsszdmnak megfelelo sorrendben.
A v6grehajt6si tigyszakban a szign6"l6s automatikus.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott i.igykioszt6si m6dszertdl tortdn6 elt6r6s esetei mes.hatinozfLsa
amelyek ki.ilonosen
3 .4.L Elteres az ijgy tfr gy 6hoz k6pest

3.4.L1. Speci6lis szakdrtelmet ig6nyel
3 .4.L2. Nemzetkdzi elemet Iarlalmaz

3 .4.2. Perj ogi hely zethez kdpest
3.4.2.1. Soron kivtili iigy
3 .4 .2.2. E gyesit6s, egyr.ittes elbir6l6s v(lgett
3 .4.2.3 . Bir5 krzftrttsa miatt
3.4.2.4. Azijgy elozmenyi eljfndsdval J:enn6ll6 szotos osszefliggds miatt

3 .4.3 . Egy enletes munkateher biztosit6sa vegett
3 .4.3 .1. Ugyh6tral6k feldolgo z6sa miatt
3 .4.3 .2. Ugy munkaig6nyess6ge, terj edelme miatt
3 ,4.3.3 . Az tigyek drkez6sdb6l ad6d6 eigyenl6tlens6g kiktiszobolese drdekdben

3 .4.4. pgy6.b kortilm6nyekhez k6pest
3.4.4.1. it6lkezdsi sziinet tartama alatt.,ragy miatt
3.4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemr:nel az rigy jelleg6re
3.4.4.3. Bir6 szolg6lati viszony6nak mr:gszrindse miatt



4.

: ::: Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6volldte miatt
J .4.4.5. Tobb szempont egyiittes fenn6llisa

3'5' A vezet6k 6rtar intezett tigyek kioszt6siinak m6dszere

z iigyek kio s ztds 6t b e fo lyds olh 
1tj 

a a t6r gy aldsikdtel ezetts d g mdrt6kemunkaterhe' A rdszdre tortdnci iigyLio;;t6r az altalinos m6dszerekpontban megjeloltek szerint.

3.6. Aztigykiosztris menete
3.6. 1.A kiosztand6 rigy bemutat6sa

A bfr6sdgok egysdges irat
utasit6s (Beisz.) g5_g7. g_ai drtel

3.7 . Az fttosztls rendie
)t6'6'u csak kivdtelesen, a iogszabflyban eloirt feltdtelek fenn llldsaesetdnal' hogy ilyen esetb en azigy t<islgnatas a azigyelosztrrsirendb enmeghatdrozottyok szerint tortdnik.

3.7 .l ,Az /iiosztits esetei

Atoszt6skor azigy iratai bemutat6sra k

3.8. A helyettesftds rendie
A helyettesit6s rendjdt az igyelosztdsi rend mell6kretei tatlalmazzkk.

3'9' A jelenrigyelosztiisi rend,a27.,2.,3.,4. sz'mumelldkletek ettartalmazza.

Gyula, 2021. november 12.

a tiirv6nysz6k elniike
l.
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1. mell6klet az igyeloszt6si rendhez
A beosztott bfr6k 6ltal intezettiigyek

A melldklet idobeli hat6lya: 202 1 julius+-+el november 1 5-t6l

iintetO SZAK

Tan6cssz6m N6v Intezetl iisvcsoooftok Helvettesit6s. sorrendben
7. dr. Szikszai Emese

bir6,
kijelo16s:
fiatalkorriak elleni
bi.intet6elj6r6sban
itelkez6 biro,
nyomoz6si bir6

Nyomoz6si bir6 hatdskcj rebe tartozo
iigyek

Biintet6 peres tigyek:
Elet, testi 6ps6g, eg6szs6g elleni
brincselekrndnyek
Emberi szabads6g elleni
biincselekmdnyek
Gyermekek 6rdekdt s6rt6 6s a
csalSd elleni btincselekm6nyek
(tart6s elmulaszt6s6nak v6ts6ge)
Ernberi m6lt6s6g 6s egyes alapvet6
jogok elleni btincselekrn6nyek
Kcjzleked6si brincselekm6nyek

Q 6rmiv ezet6 s ittas 6llap otban,
jhnniiv ezetes b 6 dult 6llapotb an,
jhrmiv ezetes ti ltott 6ten ge ddse)
Kcirnyezet ds term6szet elleni
b[incselekm6nyek
Igazshgszolg6ltat6s elleni
biincselekrndnyek
Koznyugalom elleni
biincselekm6nyek
Kdzbizalorn elleni
biincselekmdnyek
Kozigazgaths rendj e elleni
biincselekm6nyek
Vagyon elleni er6szakos
brincselekmdnyek
Vagyon elleni brincselekm6nyek

Kiilon elj6r6sokb6l:
Elj6r6s bir6s6g el6 6llit6s eset6n
Fiatalkorf ak elleni biintet6elj6r6s
Elj6r6s mentess6get elv ezo
szerndllyel szemben

Elj6r6s egy ezseg eset6n

Bi.inteto v egzes meghozatalSr a
ir6nyul6 elj6r6s
EIjAr6s t6voll6vo terhelttel szember
Elj 6r6s kiilfoldon tart6zkod6
terhelttel szemben
Biztosit6k let6tbe helyezdsdvel
foly6 elj6r6s
Magilnvddas elj6r6s
P otmasiLnv 6d as el i 6r6s

dr. IszSly Gyorgy,
dr. Tcimon6 dr. Liszkai Judit,
dr. H6rnori Katalin Valdria,
Mhtene dr, Rapport Gydngyi



Elj6r6s vagyon uugy dolog 
-e lvon6s a, adat hozzlf erhe.tetl enn6

tdtele drdek6ben

a I ap ii gyh oz tartozo egysze rli s itett
feli.ilvizsgr{lat ds kiilonleses
eljri16sok

menekiiltiigyi 6rizettel kapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l szo16
2007 . evi LXXX. tcirvdny szerintj

M6tdnd dr.
Rapport Gyongyi
biro,
kijelolds:
fiatalkorfak elleni
biintetoelj6rdsban
it6lkez6 biro,
nyomoz6si bir6

Nyom o z6 s i b i.O h ata, t O."b 
" 

-tarto, 
o-

Elet, testi 6psdg, eg6szs6g elleni
biincselekm6nyek,
Egdszsdget veszdlyeztet6
btincselekmdnvek
Emberi szabadsds elleni
bijncselekmdnyef,

Nemi dlet szabadsdga 6s a nemi
erkolcs elleni brincselekmdnyek
Gyerrnekek 6rdekdt s6rt6 6s a
csal6d elleni brincselekm6nyek
(tart6s elmulaszt6sa, kiskoni
vesz6lyeztet6se)
Emberi_m6lt6sdg ds egyes alapvet6
jogok elleni brincselekmdnyek

Kornyezet 6s termdszet elleni
btincselekm6nyek
Igazshgszolg6ltat6s elleni
brincselekm6nyek

- Hivatali brincselekm6nyek
- Hivatalos szemdly elleni

brincselekrndnyek
Kdznyugalom elleni
brincselekm6nyek
Kcizbizalom elleni
br.incselekmdnyek

Kozigazgatds rendje elleni
brincselekmdnyek
Vagyon elleni er6szakos
biincselekmdnyek
Vagyon elleni btincselekmdnyek

- Szellemitulajdon elleni
brincselekmdnyek

Ki.ilcjn elj 6r6sokb6l :

- Fiatalkorriakelleni biintet6eljdrds

dr. H6mori Katalin Valdn.a,
dr. Tom6n6 dr. Liszkai Judit.
dr. Szikszai Emese,
dr.Iszflly Gycirgy



Elj 5r6s mentessdget elv ezo
szemdllyel szemben
EljSr6s egyezs6g esetdn
B i.inteto ve gz6s me ghozatalilr a
irrinyul6 elj6r6s

Elj6r6s t6volldvo terhelttel szember
Elj 6r5s kii lfdldon tart6zko do
terhelttel szemben

Biztositdk let6tbe helyezdsdvel
foly6 elj6rrls
Mag6nv6das elj6r6s
P6tmag6nv6das eljdr6s
Elj6rds vagyorl vagy dolog
elvon6sa, adat hozzhferhetetlenn6
t6tele 6rdekdben

menekiiltiigy i orizettel kapcso latos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torv6ny szerinti
eli6r6sok)

t0 dr.IszSly Gydrgy
bir6,
kijelol6s:
fiatalkorriak elleni
bilntetoelj6r6sban
itllkezo biro,
nyomozSsi bir6

Nyomoziisi bir6 hat6sko rebe tartozo
tigyek

Biintet6 peres iigyek:
Elet, testi dps6g, eg6szsdg elleni
brincselekm6nyek (testi s6rt6s,
se gits6gnyrijt6s ehnulasztSsa)
Emberi szabads6g elleni
biincselekm6nyek
Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapvet6
j ogok elleni brincselekrndnyek
Kozleked6si biincselekm6nyek
Kcirnyezet 6s termdszet elleni
biincselekm6nyek
(orvvad6szat, orvhal6szat,
hullad6kgazd6lkodris rendj 6nek
megsdrtdse)

Hivatalos szern6ly elleni
brincselekmdnyek
Kozbiztons69 elleni
btincselekmdnyek
(robban6any aggal vagy
robban6szerrel vissza6les,
l6fegyverrel vagy l6szeruel
vissza6l6s)
Kdznyugalom elleni
brinc selekm dnyek (gar 6zdas5g,
rendbont6s)
Kozbizalom elleni
brincselekm6nyek
Vagyon elleni er6szakos
btincselekrndnyek
Vagyon elleni brincselekm6nyek

Ktilon eliSr6sokb6l:

dr. Szikszai Emese,
dr. H6rnori Katalin Val6ria,
dr. Tcimon6 dr. Liszkai Judit,
Miftlne dr. Rapport Gyongyi



- Eljrir6s bir6s6g eld 6llit6s 
"*to.,Fiatalkorfak elleni btintet6eli6r6s

Eljrir6s mentessdget elv ezo
szemdllyel szemben
Elj6r6s egyezsdg esetdn

- Bi.intet6 vegzes meghozatalira
ir6nyul6 eljrir6s
Elj6rds tdvolldv6 terhelttel szem
Elj 5r6s ki.ilfcildrjn tarl6zkod6
terhelttel szemben
Biztosft6k letdtbe helyez6s6vel
foly6 elj6r6s
Magdnvildas elj6rds
P6tmagdnvddas elirir6s
Eljrlrds vagyon vagy dolog
e I vondsa, adat hozzitferheiet I en nd
tdtele drdek6ben

alapi.igyhciz tartoz6 egyszerfi siteft
feliilvizsgrllat ds kii lcjnleees
eliSr6sok

Borbdlynd dr. Acs
Ildik6 bir6,
kijelol6s:
fiatalkorfak elleni
biintet6elj6rdsban
itelkez6 biro,
nyomoz6sibfr6

Nyomoz6si UirO hatartcir"Gla,toro
i.igyek kdszenldt (i.igyelet) ideidn

dr. Szikszai Emese.

dr. H6mori Val6ria
Katalin bir6,
kijelcil6s:
fiatalkorfak elleni
biintetoeljSr6sban
itelkezo biro,
nyomoziisi bir6

Nyomoz6si bir6 hat6skci.eU" turtoro
iigyek

Biintet6 peres i.igyek:

Kcirnyezet 6s termdszet elleni
brincselekm6nyek
(term6szetk6rositds,

Elet, testi dpseg, egdszsdg elleni
brincselekmdnvek
E gd szs d get v eszlly ezteto
brincselekm6nyek

Emberi mdlt veto
jogok elleni
Kozlekeddsi

dr. Tcim6n6 dr. Li.zkai ludit,
M5t6n6 dr. Rapport Gycingyi,
dr. Isz6ly Gyorgy,
dr. Szikszai Emese



hulladdkgazd6lkod6s rendj dnek
megs6rt6se)

Igazsilgszolg6ltat6s e lleni
brincselekm6nyek
Hivatali brincselekmdnyek,

Hivatalos szemdly elleni
brincselekrndnyek
Koznyugalom elleni
biincselekm6nyek
Kcizbizalom elleni
brincselekm6nyek
Kozigazgaths rendj e elleni
brincselekm6nyek
Vagyon elleni brincselekm6nyek
Szellemi tulajdon elleni
brincselekm6nyek

Kiilcin elj6rdsokb6l:

- Fiatalkorriak elleni biintetoelj6r6s

- E,lj6r6s mentess6get elvezo
szemdllyel szemben

- Elj6r6s egyezs6g esetdn

- Biinteto v6gz6s meghozatal|ra
ir6nyul6 elj6rris

- Elj6rSs t6voll6v6 terhelttel szember

- Elj6r6s kiilfcjldon tart6zkodo
terhelttel szemben

- Biztositek let6tbe helyez6sdvel
foly6 eljSr6s

- Magdnv6das elj6r6s

- P6tmag6nviidas elj6rSs

- EljSr6s vagyon vagy dolog
e lvonds a, adat hozzflferhetetlenn 6

tdtele 6rdek6ben

al aptigyhoz tarlozo e gyszenis itett
feli.ilvizs96lat 6s ktilonleges
eljdr6sok

meneki.ilttigyi orizettel kapcso latos
Ugyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torvdny szerinti
elirir6sok)

14. dr. Tomond dr.
Liszkai Judit bir6,
kijelolds:
fiatalkoniak elleni
btintetoelj616sban
it6lkezo bir6,
nyomoz6si bir6

Nyomoziisi bir6 hat6skrj rcbe tattozo
iigyek

Biinteto peres tigyek:
Elet, testi 6ps6g, egdszsdg elleni
bijncselekm6nyek
E 96 szsdget v eszely ezteto
biincselekmdnyek
Emberi szabads69 elleni
brincselekmdnyek
Nerni 6let szabads6ga 6s a nemi
erkolcs elleni biincselekm6nvek

M6t6n6 dr. Rapport Gycingyi,
dr. H5rnori Katalin Valdria.
dr. Szikszai Emese,
dr. Isz6ly Gydrgy



Kozleked6si brincselekmdnyek
( firmiiv ezetd s ittas 6l lapotban,

- j6rmtivezet6s b6dult6llapotban,
- j6rmrivezet6s tiltott 6tenged6se)

Gyermekek drdekdt s6rto 6s a

Kcirnyezet 6s termdszet elleni
brincselekm6nyek
Igazsdgszolgriltatds e lleni
brincselekmdnyek
Hivatali brincselekmdnvek.
Hivatalos szem6ly elleni
brincselekrn6nyek

- Kozny'ugalom elleni
bfincselekm6nyek
Kdzbizalom elleni
brincselekm6nyek
Kozigazgatis rendie elleni
brincselekmdnyek
Vagyon elleni er6szakos
brincselekm6nyek

Vagyon elleni brincselekmdnyek
Szellemi tulajdon elleni
brincselekm6nyek

Ktilcjn elj 5r6sokb6l :

Eljdr5s tdvolldv6 terhelttel szem

Fiatalkorriak elleni bi.intet6 eli6rds
Eljrir6s mentessdget elv ezo
szemdllyel szemben
Elj6r6s egyezs6g esetdn

- Bi.intet6 vegzes meghozatalhra
ir6nyul6 eljrirds

E lj 6r6s ki.ilfctldcjn tart6zko d6
terhelttel szemben
Biztositdk letdtbe helyezdsdvel
foly6 elj6r6s

P6tmag6nv6das elj6rds
- Elj6r6s vagyon vagy dolog

e lvon6s a, adat ho zziferheltlenn6
tdtele drdek6ben

- alapiigyhlztartozoegyszenisitett
feliilvizs g6lat 6s ktilcjnleses
eljiiriisok,
menektilttigyi orizettel kapcsolatos

fqV.t (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX. torvdny szerinti
ell6rdsok)

kiielcil6s:

Nyomozdsi Ui.O nataskriGGlartozO
iigyek kdszenldt (i.igyelet) idej 6n

dr. Szikszai Emese,
dr.lsz|ly Gycirgy,
dr. Hiimori Katalin Valdria



il

Civilisztikai rigyszakok

fiatalkoniak elleni
biintet6eljdrdsban
it6lkez6 bir6,
nyomozdsi bfr6

dr. Tdm6nd dr. Liszkai Judit.
M5t6nd dr. Rapport Gyongyi

Tan6csszfun Ndv Intd zett i.i svc s o o o rtok Helvettesit6s. sorrendben
z Gregornd dr.

Szab6 Dorottya
bfr6

Civilisztikai peres i.igyek:
apas6gi es szfn'rnazils meg6llapft6sa
ir6nti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
hhzasshgi peren kfviil 6rv6nyesitett
hhzassilgi vagyonjogi ig6ny 6s
dlett6rsak vagyonj ogi igdnye
hi.zassilgi perek - amelyben sziiloi
feliigyelettel kapcsolatos kereseti
kdrelem nincs
gyermek tarl6sa ir6nti perek
tclrv6nyen alapul6 egydb tart6si
perek
tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6si.igyi perek
orokldsi perek
szerzod6ses jogviszonyb6l ered6
kcitelmi perek
szerz6ddsen kiviili k6rtdrit6si perek
vdgrehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
t6voltarl6si i.igyek
apas69 v6lelm6nek megdontdse
egyezs6gi kis6rletre id6z6s
v6laszt6si ndvj egyzdkkel
kapcsolatos elj6r6s
m enekii ltti g y i or izettel kapcs o lato s
tigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torvdny szerinti
elj6r6sok)
bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
iigyek

dr. Bajusz Attia,
dr. Tomo Csaba,
dr. Fazeka Agota,

@f1r5
Seboknd dr. Barna Andrea.
dr-+ajusz#ttat
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
dr. T .uk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr-Nagy-E{n€s€

3 dr. Tomo Csaba
bir6

Civilisztikai peres tigyek:
- apas6gi 6s szfinnazfts megdllapitrisa

ir6nti perek

- gondnoks6ggal kapcsolatos perek

- hSzass6gi peren kivi.il 6rv6nyesitett
h6zass6gi vagyonjogi igdny 6s
elett6rsak vagyonj ogi ig6nye

- gyermek tart6sa iriinti perek

dr. Bajusz Attila,
Gregornd dr.. Szab6 Dorottya,
dr. FazekaAgota,
d*-ezepe-{<at#iq
Seboknd dr. Barna Andrea,
e+,+a1usz++ilq
dr'. Szendi-Horv6th Erika Ida,

@
dr. Luk6csi Klisztina.



tcirv6nyen alapul6 egydb tartG
perek
tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lakdsiigyi perek

szerzoddses jogviszonyb6l eredo
kotelmi perek
szerzoddsen kivtili kdrtdrftdsi perek
vdgrehajtdssal kapcsolatos perek

tfvoltaft6si tigyek
apas69 vdlehn6nek megddnt6se
egyezsdgi kisdrletre iddz6s
v |lasztirsi ndvj egyz6kkel
kapcsolatos elidrris
m enektiltii g y i or izettel kapcs olato s
iigyek (a Meneddkioer6l iz6l6
2007 , evi LXXX. tcirveny szerinti
elj6r6sok)

- bir6i hatdskcjrbe tartoz6 nemperes
iisvek

dr. Agoston Anna FEra,

dr-€z€po+k+a+in
bir6

+-+ut<riesi+ris#ina

ar,++agy+ffi€s€

Nemperes+igfk
---t€#ot+a#dsi-fr#ek



IJ

-+ftt@kap€s€l#os€f6r4s

@
ti@
@inti
etdrds€k)

ti€yek
5. Seboknd dr. Barna

Andrea bfr6
Civilisztikai peres iigyek:

h6zass6gi perek
apas6gi 6s szhrmazits meg6llapit6se
irSnti perek
gondnoksriggal kapcsolatos perek
rirdkbefo gadSssal kapcsolatos
perek
hinassitgi peren kiviil 6rvdnyes itett
hdzassilgi vagyonjogi igdny 6s
6lett6rsak vagyonjogi ig6nye
sziiloi feliigyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tarl6sa ir6nti perek
kap c so lattart 6s szab |ly ozSsa
tcirv6nyen alapul6 egydb tart6si
perek

tulajdoni perek

- birtokv6dehni perek

- lak6siigyi perek

- orokl6si perek

- szerzoddsesjogviszonyb6l ered6
kotehni perek

- szerzod6sen kivi.ili k6rt6ritdsi perek

- v6grehajt6ssalkapcsolatosperek

- gazdas|gi perek

Nemperes tigyek:

- t6voltart6si tigyek
- apasSg vdlelmdnek megdcintdse

- egyezs6gi kisdrletre iddzds

- v|lasztSsi n6vjegyzdkkel
kapcsolatos elj6r6s

- kapcsolattarl6sv6grehajt6sa

- menekiilttigyi6rizettelkapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torv6ny szerinti
elj6r6sok)

- bir6i hat6skorbe tattoz6 nemperes
iigyek

dr. Fazeka Agota,
dr=Be1usz+tti{e
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Bajusz Attila,
dr.€zep#Ka+atrr1
dr'. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
d#-Na€y+ffi€s€

6 dr. Bajusz Attila
bir6

Civilisztikai peres i.igyek:
tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lak6siigyi perek
orokldsi perek
szerz6ddses j ogviszonyb6l eredo
kcjtehni perek

@
Gregornd dr. Szab6 Doroffya,
dr. Tom6 Csaba,
dr.€zepeKata+rnq
Seb6knd dr. Barna Andrea,
dr. Fazeka Agota,
dr. Szendi-Horvdth Erika lda.



egydb bfr6i hat6skorbe tartozo
nemperes iigyek (kiveve
tdvoltartdsi

gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
egyezs6gi kisdrletre idezes
v |laszthsi ndvj egyzdkkel
kapcsolatos eli6r6s

szerzod6sen kivilli k6rtdritdsi perek
vdgrehajtdssal kapcsolatos perek

dr. !uk6csi Krisain.a,
dr. Agoston Anna Fl6ra,

dr. Fazekas Agota C iv il is z tikai p e r es t:i gye k ;
hdzassdgi perek
apasdgi ds szdrmazds
me gril I ap {t ds a ir dnt i p er e k
gondnolrs dggal kapc s ol ato s p er e k
or o kb efo gadris s al kapc s o I at o s
perek

peren kfvill drvdnyesftett
vagyonjogi igdny ds
vagyonjogi igdnye

s zt ilri i feliigyelette I kapcs olatos
perek
gyermek tartdsa irdnti perek

- kapcsolattarlds szabdtyozdsa
torvdnyen alapul| egtdb tartdsi
pereK

birtokvddelmi perek

drokldsi perek
s zerzSdds es j o gvis zonyb1l ere dci
kotelmi perek
szerzddds en k[villi krirtdritLsi perek
v d gr e haj tiis s al kapcs ol ato s p ir e k
gazdasdgi perek

Nemperes ilgyek;
tdvoltartdsi ilgyek

- apasdg vdlelmdnek megdontdse
e gyezsd gi kls drletre iddzds
v dl as ztds i nduj e gtz d kke I
kapcsolatos eljdrds
kapc s o I attart ds v d gr e haj t ds a
men e kill tiigy i 6r iz e tte I kapc s o I ato s
ilgye k (a Me neddki o sr6t iz6t6
2007. evi LXXX. taridnv szerinri
eljdrdsok)

b{r6i hatdskorbe tartoz6 nemperes

Seb1lcnd dr. Barna Andrea.
dr. Szendi-Horvdth Erika lda.
Gregornd dr. Szob6 Dorottyar,
dr. Tomd Csaba,
dr. Bajusz Attila,
dr. Lukdcsi Krisztina.
dr. tigoston Anna Fl6ra
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18 dr. Szendi-Horv6t
Erika Ida bir6

Civilisztikai peres tigyek:
hSzassSgi perek
apas6gi es szfirrnazils meg6llapit6sa
ir6nti perek
gondnoksdggal kapcsolatos perek
cirokbefogad6ssal kapcsolatos
perek

hhzassdgi peren kiviil drv6nyesitett
hhzassilgi vagyonjogi ig6ny 6s

6lett6rsak vagyonj ogi ig6nye
sziil6i feltigyelettel kapcsolatos
perek
gyermek taftflsa ir6nti perek
kapcs o I attart 6s szab 6ly ozhsa
torv6nyen alapul6 egydb tarl6si
perek

tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lakdstigyi perek
orokl6si perek
szerz6d6sen kiviili k6rldritdsi perek
vdgrehajt5ssal kapcsolatos perek

Nemperes iigyek:
t6voltarl6si tigyek
apasrig v6lelmdnek megddntdse
egyezs6gi kis6rletre idlzes
v 6laszt6si ndvj e gyzdkke I
kapcsolatos eljdr6s
kapcsolattart6s vd grehajtSsa
menekiilttigyi 6rizettel kapcsolatos
tigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torv6ny szerinti
elj6rSsok)

- bir6i hat6skolbe tartozo nemperes
i.igyek

dr. Fazeka Agota,

@
er.+tlme+s+a;
@
Seb6knd dr. Barna Andrea,
Gregornd dr. Szabd Dorottya,
dr. Tomd Csaba,
dr. Bajusz Attila,
dr. Luk6csiKrisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr-}tragyEmes€
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2. melldklet az igyeloszt6si rendhez

A beosztott titkrirok 6s bir6s6gi tigyintdzok 6ltal intezettiigyek

A mell6klet idobeli hat6rya: z+z+-nrajus+s+e+ 202r. november r5-tol

dr. Csepregi Zita
bir6s6gi titk6r kifog6sra indul6 iigyek

elz6r6ssal btintethet6 tigyek
bir6s6g el6 rillitds
egydb iigyek

Polg6ri nemperes tigyek:
kapcsolattart6s vdgrehajt6sa

V6grehajtdsi iigyek:
jogur6dl6s megrillapitdsa
birs6g kiszab6sa
felsz6mol6s elrendeldse miatti
megsziintet6s

Szab 6ly sertes i ti gycs op ortok :

@,
dr. Agoston Anna Fl6ra;
ar'+agy+m€s€.
dr. Kdfalvi Edit,
dr. Varga Didna,
dr. Szikszai Emese,
Mhtdnd dr. Rapport Gyringyi,
dr. Isz6ly Gycirgy,
dr. H6mori Katalin Valdria,
dr. Tcim6n6 dr. Liszkai Judit.

polg6ri nemperes 6s
vdgrehajt6si tigyszakban:

dr. Szendi-Horviith Erika Ida.
dr. Ba.jusz Attila

szab 6ly sertes i i.i gyszakb an :

dr. I,.uk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra.
gr=-NagyEfi€se,

Gregomd dr. Szab6 Dorotfva.
dr. Tom6 Csaba,
dr=€z€p€+aa+a+i&
Seb6knd dr. Barna Andrea,

dr. K1folvi Edit

v,-q, qoouL uutttYtlteto ugyeK
- bir1srig eld dilftds
- egydb ilgyek
Btintetri tigyszak;
- magdnvddas iigyek

irdnyul6
vitdas

dr. Csepregi Zita,
d1 Vgrga Didna,
dr. Agoston Fl6ra,
dr. Szikszci Emese,

dr. Lukricsi Krisztina
bir6s6gititk6r

Polg6ri nemperes tgyef<:
a bir6s6gi titk6ri hat6skcjrbe taftozo i
kapcsolattart6s vdgrehajt6sa

V6grehajt6si tigyek:
(kivd megilllapitilsa, birsdskisza olds-elrendel6;" 

---
miatt

dr. Csepregi Zita,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dt-'}+ag1r.-Effi€s€,

dr. K6falvi Edit,
dr. Varga Didna,
Gregornd dr. Szab6 Dor.ottva.
dr. Tcim6 Csaba,
dr-€z€p6+k+a+r+,.
Seboknd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-H orv 6th Erika Ida,
dr. Bajusz Attilaen++agy+m€s€

ffigi+i+t<{ir

@
-birosrig-e{e+t++ras

drfs€pregrZrta
@oft,4ffra-F€fa
dr-SuikszalE{n€s€
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Tan6csszfun N6v Intezett tigycsopoftok Helyettesit6s. sorrendben
Biin#trgyszah

u

@
@

d*{szaly€yergy
ffiia
ffi

2+ dr.+aihalikDebi
A.r+r+a-biros4gi{itktr

@
@
@
----$#6sag-ele-rl{likis

--€gyeb+ig1r.ekBdintete-t€)rszftk

@

@
@

W
@
er-. Nagy€m€s€;
dr'$zikszei+m€se
@|
dr--lsz4br.Cyitr€)t
ffiiq
ffi

22 dr. Agoston Anna
Fl6ra bir6s6si titk6r

PolgSri nemperes iigyek:
a bir6s6gi titk6ri hat6skorbe taftoz6 iigyek
kapcsolattarl6s v6 grehajt6sa

Vdgrehajt6si iigyek:
(kivdve a jogut6dl6s rneg6llapit6sa, birs6g
kiszabSsa ds felszSmol6s elrendel6se
miatti megsztintetds)

dr. Luk6csi Krisztina
dr. Csepregi Zita,
de$tragy-Emese,
Gregornd dr. Szab6 Doroffya,
dr. Tcjmo Csaba,
dr-ezep6-Katalnrq
Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika,
dr. Baiusz Attila

Berta M6ria bir6s6gi
igyintdzo

Az 5 6 I 2008 .(III.26.) Korm. rendelet
alapjhn bilnteto ds szabSlys6rtdsi
elj 6r6sban ell6that6 hat6skorbe taftoz6
iisyek

J6nds Kitti, T6th Judit Alina

J6n6s Kitti bir6s6gi
ijgyintezl

Az 5 6 12008.(III.26.) Korm. rendelet
alapjrin biintetS 6s szabdlys6rt6si
elj6r6sban ell6that6 hat6skorbe taftoz6
tigyek

Berta M5ria, T6th Judit Alinz

T6th Judit Alina
bir6s6gi ngyintdzo

Az 5 6 12008. (III.26.) Korm. r.endelet
alapjdn civi lisztikai elj 6rrisban ell6that6
hat6skorbe tartoz6 ii svek

dr. Lukdcsi Krisztina,
dr'. Csepregi Zita,
+-++asr-gmese

Mag Eva
bir6s6gi igyintezo

Az 5612008. (III. 26.) Konn. rendelet
alapj6n civilisztikai, btintet6 6s

szab 6ly seftes i e lj 6r6sb an e llithat6
hat6skorbe tartoz6 iisvek

T6th Judit Alina



A melleklet idobeli hatril 2 02 I . mri+eiu+t5-tel-november

dr. Bir6 Mariana
bir6,
kijekil6s:
fiatalkorriak elleni
brintet6elj616sban
it6lkez6bir6,
nyomoziisi bir6

Gyulai
Jdr6sbir6s69

2021.01.01_
2021.12.31

Biintet6 iigyszak peres
iigycsoporlja:

- kcizlekeddsi
brincselekmdnyek,

Ktiliin eljiirdsokb6l:
Kdzlekeddsi
brincselekmdny rigyt6rgy
esetdn

- Elj6rds egyezsdg esetdn
- Btintet6 v6,gz6s

me gho zatal\ra irrinyul6
elj6rris

- Elj6r6s tiivolldv6
terhelttel szemben
Elj6rds kiilfrrldrrn
tartozkod6 terhelttel
szemben

- Biztositdk letdtbe
helyezdsdvel foly6
elj6r6s

P6tmagrinv6das elj 6r6s
- alapiigyhoztartoz6

egyszerIsitett
felUlvizsg6lat 6s
kiilcinleges elj6r6s

dr. Szikszai
Emese,

Mifilnd dr.
Rapport
Gycingyi,
dr. Iszlly
Gydrgy,
dr. Hdmori
Katalin
Yal6ria,
dr. Tclm6nd dr.
Liszkai Judit,
dr'Mihalile.
Beb++nita
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ZJ Dr. Nagy Ldszl6n6,
dr. Csem6k
Hajnalka bir6,
kije16lds:
fiatalkorriak elleni
biintet6elj6r6sban
it6lkez6bir6

Bdk6si
Jdr6sbir6srig

2021.0t.01
202t.12.31

Biintet6 peres iigyek:
-Elet, testi 6ps6g, egdszsdg
elleni brincselekmdnyek
-E g6s zs 6get v eszdly eztelo
brincselekmdnyek
-Emberi szabads6g ellenr
brincselekmdnyek
-Nemi 6let szabads6ga 6s a
nemi erkdlcs elleni
brincselekm6nyek
-Gyemekek drdek6t sdrt6
ds a csal6d elleni
brincselekmdnyek
-Emberi mdlt6s6g ds egyes
alapvet6 jogok elleni
btincselekmenyek
-K6zlekeddsi
biincselekm6nyek
(j6rmrivezet6s ittas
dllapotban, j6rmrivezetes
b6dult 6llapotban,
j 6rmlivezetds tiltott
6tengeddse)
-Kcirnyezet 6s term6szet
elleni brincselekmdnyek
-Igazs69szolg6ltat6s ellen i
brincselekmdnyek
-Hivatali brincselekmdnyek
-Hivatalos szemdly elleni
biincselekmdnyek
-Kcizbiztons69 elleni
brincselekm6nyek
(robban6anyaggal vagy
robban6szerrel vissza6les,
l6fegyverrel vagy loszerrel
vissza6l6s)
-Kciznyugalom elleni
biincselekmdnyek
-Kcizbizalom elleni
biincselekm6nyek
-K6zigazgatirs rendje elleni
brincselekmdnyek
-Vagyon elleni er6szakos
biincselekmdnyek
-Vagyon elleni
brincselekm6nyek
-Szellemi tulajdon elleni
brincselekmdnyek

Kiildn elj6r6sokb6l:
-Fiatalkorriak elleni
bi.intet6elj6rds
-Elj 6r6s mentessdget elv ez6
szemdllyel szemben
-Elj6rds egyezsdg eset6n
-Biintet6 vlgzes
m e gho zatal 6ra ir6nyul 6
e\j6rds
-Elj rir6s tdvoll dvo terhelttel
szemben
-Elj iir6s kiilfrt ldcjn
taft6zkod6 terhelttel
szemben

dr. Szikszai
Emese,

M6tdnd dr.
Rapporl
Gydngyi,
dr. Isz|ly
Gycirgy,
Borbdlyn6 dr.
Acs I1dik6,
dr. Hiimori
Katalin
Val6ria,
dr. Tcim6nd dr.
Liszkai Judit,
dr-N{+halile..
Debi+#+a



-Biztositdk letdtbe
helyez6s6vel foly6 eljririis
-Magdnv6das elj6r6s
-P6tmagiinv6das elj 6r6s
-Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat
ho zzdf 6rhetetlennd tdtele
6rdekdben

-alapigyhlztartozo
egyszeriis ftett felU lvizsgdlat
ds kiikinleges elj6r6sok

-menekii lti.igy i 6r izettel
kapcsolatos iigyek (a
Meneddkjogr 6l sz6l6 2007 .

dvi LXXX. tcirv6ny szerinti
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4. melldklet az igyeloszt6si rendhez
A kirendelt titkdrok 6s bir6s6gili gyintei'k ahar intezettiigyek

A mell6klet idobeli :2021. november
Kirendel6s a J6r6sbi

dr. Varga
Didna,
birdsdgi
titkdr

Gyulai
Jdrdsbtr6sdg

2021. r0.01_
2022.09.30.

- ktfogdsra k
- elzdrdssal
ilgyek
- bir6sdg eld dltitds
- egltdb ilgyek
Bilntetcj tigyszak;
- magdnvddas tigyek
- bilntetfvdgzds
me gho z at al dr a ir dnyul 6
ilgy ds z i indfn dnny al dr ke z d
kozvddas bilntet6 ilg,,ek
-egyszer[isItett

dr. Csepregi
Zita,
dr. Kdfalvi Edft,
dr. Agoston
Fl6ra,
dr. Szikszai
Emese,

Mdtdnd dr.
Rapport
Gyr)ngyi,
dr. Iszdly
Gyorgy,
Borbdlynd dr.
Acs lldik6,
dr. Hdmori
Katalin Vqldria,
dr. Tr)mfind dr.
Liszkai Judit




