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A B 6k6s cs abai Jrlrrfsbirr6s rlg Ugyelosztdsi rendj e
hatflyos: 2020. mrijus 1-t6l

1. Alapadatok

|.1. Az tigyeloszt6si rendet a torv6nysz6k elnoke hattnozza meg. Az iigyeloszt6si rendt6l az eljdrilsi
tcirv6nyekben szab6lyozott esetekben, tov6bb6 rgazgatfsiriton a bir6s6g mtikod6s6t 6rint6 fontos
okb6l lehet elt6rni.

I.2. A jrirrisbir6s6g i.igyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szervezet6r6l es igazgatSs6r6l sz6l6 20II. evi
CLXI. tcirvdny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH utasit6s (Ig.
szab.) 115. $ (1) bekezd6sdben meghatdrozott elvekre - a Bir6i Tandcs 6s a kolldgiumok
v6lem6nydnek ismeret6ben a kovetkez6k szerint hat6rozom meg.

2. A birt6srigon miikiid6 iigyszakok

2.1. Btintet6
A j6r6sbir6srig bir6i (tanricsai) 6s igazsrigiigyi alkalmazottai a biintetoelj irdsr6l sz5l6 2017. 6vi XC.
torvdnyben (Be.) 6s az egyeb jogszabirlyokban meghatdrozott, a jar6sbir6s6g hat6skor6be 6s
illet6kess6g6betafiozo, a kovetkez6 iigycsoportokba sorolt btintet6iig5,ekben j6rnak el.

2.l . L Biinteto iigys zak i.igyc s oportj ai fel s oro l6s a
. els6fokribtintetotigy
o fiatalkorubi.intet6tigye
o biinteto nemperes i.igy
o bir6s6gi mentesit6s ir6nti i.igy
o nyomoz6si bir6i tigyek
o egydb (vegyes) i.igy

2.2. S:zab6lys6rt6s
A j6r6sbir6srig bfr6i 6s igazs6giigyi alkalmazollai a szabillysert6sekr6l, a szab6lysert6si eljrir6sr6l 6s a
szabillysert6si nyilvAntartdsi rendszerr<il sz6l5 2012. 6vi II. tcjrvdnyben (Szabs.tv.) es az egy6b
jogszabtiyokban meghatarozott, a j6r6sbir6s6g hat6skcir6be 6s illet6kess6g6be tartoz6, a krivetkez6
iigycsoportokba sorolt szab6lys 6rt6si iigyekben j 6rnak el.

2 .2.1 . S zab6lys6rt6s i iigyszak iigyc s oportj ai fels oroliis a
o szab|lys6rtdsi hat6s6g hatirozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o szabdlys6rtdsi elzfuflssal is srijthat6 szab6lys6rt6s miatti iigy
. szabilIysdrl6si iigyben emelt tigydszi 6vris
o szab6lys6rt6si perujft6si iigy



. szab6lys6rt6si egy6b riigy

2.3. Civilisztika
A j6rrisbir6srig birrii (tan6csai) 6s igazsrigtig
III. torvdnyben (Pp.), valamirrt a2016. evi
meghatitrozott, a jdrhsbir6s6y3 hatriskcjr6be ds ill
sorolt polg6ri iigyekben jdrnak el.

2.3 .I . Civilisztikai tigyszak.ok felsorol6sa
2.3.2. Polgdri
2.3 .2.1 . Polg6ri tigyszak iig;ycsoportj ai felsoroliisa
o els6fokri polgriri perer; rigy
o polgari nemperes tigy
. vdgrehajtrisi i.igy

2.3.3. Gazdasilgi
2.3 .3 . I . G azdasdgi ii gyszak iigyc s oportj ai fels oro l6s a
o elsofokri gazdashgrperes iigy
. elsofoku gazdasb"gi nemperes tigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztds

A j6r6sbir6srig elnoke a kioszt6snak a bfr6k, a bir6sdgi titk6rok, a bir6s6gi igyint1zo kijzcitti
munkatelher jelent6s eltdr6s6t eredm6nyez6 hat6s6t (munkateher kiegyenlit6sdnek elve), tov6bb6 az
tigyelosztrisi rend m6dos(t6.s6nak felt6teleit negyed6vente feltilvizsg6lja, 6s sztiksdg eset6n
kezdemdny ezi az iigyeloszt6si rend m6dosit6s6t.

Az iiglteher megoszl6s6t 6rdemben befoly6sol6, el6re nem l6that6 kciriilm6ny bekovetkezdsdt koveto
30 napon beliil az rigyelosztdsri rendet feltil kell vizsgdlni.

Az rigyeloszt6si rend feltilvizsg6lathnakszi.iksdgess6ge eset6n atorv6nysz6k illet6kess6gi tertilet6hez
tatrozS j6r6sbir6srigi eln<ik az: iigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosii6 javaslat6t a feltilvizsg latra
okot ad6 koriilm6nyrol va16 tudom6ssz erzdst kcivetoen haladdktalanul megktildi a t<jrv6riysz6k
elncikdnek' A m6dosft6 javaslat megki.ild6s6t megelozlen az drintett bfr6kkal lehet6s6g szerint
egyeztetni kell, 6s abirakv6lemdny6t a m6dosit6 javaslattal egyiitt meg kell ktildeni.

3 .r. Az iigykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesit6st is
Az tigyek kiosztrisdt biinteto iigyszakban a jar6sbfr6s6g elnoke, polg6ri iigyszakban a
j6r6sbir6s6g elnokhelyetttese vdgzi. Az eln<jk helyettesitdsdre a biintet6 tigyszakba, az
elnokhelyettes helyettesit6sdre pedig a polg6ri iigyszakba beosztott bir6k atanircsszdmnovekvd
sonendj dben j ogosultak.

Kizlrt a kiosztrisb6l, aki az iigyben a Be., a Pp., azij Pp. vagy a Szabstv. alapj6nbir6k6nt nem
ifithat el, kiv6ve azigyfel6ltal bejelentett 6s m6g el nem Uiiatt elfogultsrigit<ifogas esetdt. A
kiosztiisra jogosult kizfrtsSgakor a helyettesit6s szabillyaitkell alkalmazni.

3 .2. Az 6ltaliino san alkalmazott iigykio sztiisi m6 dszer me ghat6r oz6sa
Az iigykioszt6s alapja minden iigycsoportban az 6rkez6si solend. Az tigyek tan1csra kioszt6sa
iigycsoportonk6nt, a soron k<ivetkez6 iigyszilm 6s a tan6csokszimozfn6nak sorrendje szerint tort6nik.

3'3. T<tbtr iigyelosztAsi m6dszer egyiittes alkalmazhs6val kiosztand6 i.igyek kioszt6sdn ak szabhlyai
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A polg6ri, a gazdasilgi 6s a btnteto perek eset6ben az i.igykiosztis alapja az erkezesi sorrend. Az
tigyek kioszt6sakor figyelembe kell venni azt,hogy az adott tipusir tig;yet (iigyt6rgy 6s iigymindsdg)
mely tan6csok targyaliilk (szakosod6s). A konkrdt iigy kiosztd.sa teh6t iigyt6rgya.nk6nt 6s
iigyminos6genk6nt a kdvetkezo igyszhm 6s a tan6cs ok szitmoz6s6nak sorrendi6ben tort6nik.

Btintet6 tigyszakban:
Az iigykiosztdsrajogosult meghatdrozza akiosztand6 iigy neh6zs6gi fok6t (srilysztrndt), majd.
annak megfelel6en kiosztja atanilcssz|m szerint soron kovetkezti bir6ra az tigycsoportonk6nti,
illetve Migy tdrgya szerinti szakosod6st is figyelembe v6ve.
Eljdr6s bir6sSg ele illliths esetdn 6s nyomoz6si bir6 hat6skcir6be taftoz6 tigyek eset6n a kioszt6s
automatikus: Piiros h6ten a7. sz. tan6cs, pfratlan h6ten a 10. szfumri tan6csra tcirtdnik a kioszt6s
azzal, hogy a megellzo h6t utols6 napj6n 5rkezett, s nem aznap irftlzendo nyomoz6si tigyeket a
mrisik tan6cs kapja. Munkanapon kfvtil int6zend6 nyomoziisi bir6i iigyek a k6szenl6ti 6s iigyeleti
szabfiyzatban foglalt k6szenl6ti beoszt6s figyelembev6tel6vel, aranyosan tcirt6nik.
Menektiltti gyi orizettel kap cs olato s B eii. tigyc s oportri i.igyek :

A tandcsok - tan6cs sorrendben elore meghattrozott - heti v6ltrisban rntlzlk az igyeket,
automatikus kioszt6s mellett.

Szab6lys6rt6si tigyszakban:
A szign6l6s az i.igycsoportnak es azdrkez6snek megfeleloen automiltikus, iigycsoportonkdnt beltil
6rkez6si sorrendben a 15. sz. es a2r. sz. tan6cs kozdtt egyenl6 araihnyban.

Civilisztikai tigyszakokban:
Az iigykiosztisrajogosult meghatirozza akiosdando tigy neh6zsdgi fok6t (srilyszftm6t), majd
annak megfeleloen kiosztja atanfrcsszftm szerint soron kcivetkezo bir6ra az iigycsoportonkdnti,
illetve azigy tilrgya szerinti szakosod6st is figyelembe v6ve.
A polgari peren kiviili tigyek a szigniiirs az iigyelosztiisi rendb,en meghatirozott iigytipusok
szerint automatikus 6rkez6si sorrendben. A civilisztikai iigyszakos bir6k SltaIintezendo nemperes
i.igyek kciziil a megelozo es az ideiglenes megeloz6 t6voltart6s, valamint a kapcr;olattart6s
v6grehajtrisnak elrendel6se tigymin6sdgri iigyek kioszt6sa az lrkezesi sorrendben tcirt6nik a
tarr6cs sziimnak me gfelel6 sorrendben.
A vdgrehajt6si tigyszakban a szignftl6s automatikus.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszertSl tort6no ,oltdr6s esetei meghatinozdsa,
amelyek kiilonosen
3.4.L Elt6r6s azigy tfrgyhhoz k6pest

3.4.1.1. Speci6lis szakdrtelmet ig6nyel
3 .4.I .2. Nemzetkozi elemet tafialmaz

3.4.2. Perjogi helyzethez k6pest
3.4.2.1. Soron kiviili iigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egyiittes elbir6l6s vegett
3 .4.2.3 . Bir6 krzfirttsa miatt
3.4.2.4. Azngy elozmenyi eljirds|val fenn6ll6 szoros cisszefliggds miatt

3,4.3 . Egy enletes munkateher biztosft6sa vdgett
3,4.3 .1 . Ugyhritraldk feldolgo zdsa mratt
3 . 4 .3 .2. Ugy munkai g6nyess6 ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az iigyek 6rkez6s6bol adod6 egyenlotlensdg kiki.iszobtildse 6rdek6ben

3 .4.4. Egy6.b kortilm6nyekhez k6pest '

3.4.4.1. It6lkez6si sziinet tartama alattvag iatt
3.4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel azigy jelleg6re
3 .4 .4.3 . Bir6 szolg6lati viszony6nak megszrin6se miatt
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3.4.4.4- Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6volldte miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egyi.ittes fenn6ll6sa

3.5. A vezetok 6ltal tntezeft tigyek kiosztiis6nak m6dszere

A bir6srigi vezetb t6'sz6te azigyekkioszt6srit befoly6solh atja ataryyalilsikotelezetts6g mdrt6ke
6s az rgazgat6si feladatok munkaterhe. A rdsz6re to.tetrO igykioszta s az iital1nos m6clszerek
alapj 6n tort6nik az 3 .2-3, 4. pontban megj elciltek szerint.

3.6. Az iigykiosztds menete
3.6. 1 .A kiosztand6 iig;y bemutat 6sa az ugykioszt6sra jogosultnak

A bir6s6gok egysdges iratkezel6si szab6lyzatir6l szolo 1712014. (XII.23.) OBH
utasit6s (Beisz:.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezdoiratkdnt kezelendo
iratot tigyiratkrint az esetleges elcizm6nyi tigyiratokkal felszerelve a lajstromba tcjrt6n6
bejegyz6s nap1j6n, de legk6scibb az 6rkez6st kovet6 munkanapo n az tod.avezeto
bemutatj a az, 

'j'gy ero szt6sra j o go sult bir6 s 6gi vezet6nek.
3.6.2.A2 irat ritja, a kozremrikod6k feladatai

Az ngy kioszrt6s6ra jogosult az eljdro bir6t legkd s6bb az irat bemut at6s6t kovet6
munkanapon a jelen tigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijeloli. A
kijelol6s utftn az iratot nyomban vissza kell juttatni azfuodinak. Azirod,a ut 

"l16r6birokijelol6se utfn a lajstromba bejegyzi az eljiro biroi tandcs sorsz6m6t, majd aL iratot a
bir6nak a kijelcil6s napjdn, de legkds6bb a kovetkezo munkanapon bemutatja.

3.7 . Az lloszths rendje
Az 0gyek i.itoszttndra csak kivdtelesen, a jogszabttlyban eloirt feltdtelek fenn fil1sa eset6n
keriilhet sor azzal,hogy ilyen esetben azigy kiszign6l6s aazigyeloszt1sirendben meghat1rozott
6ltal6nos szab6lyok szeri.nt tcirt6nik.
3.7 .1 .Az iltosztits esetei

A bir6s6g elnoke, illetve az i.igykiosztdsra jogosult miis bir6s6gi vezet6 azugy intdzdsdvel
mrisik taniicsot (bir<it) jelol ki akizdrSsa, abiro szolgillativiszonyrinak megsztin6se, a tart6s
tiivoll6te, Mngy jelleg6re is figyelemmel trlvoll6te, az egyenleies munkateher biztosit6sa
azigyhifiral6k feldolgozdsa, abirS 6thelyez6se, kirendel6s e eskizhritsa eset6n.

3.7 .2. pljeras az ijgy 6tosztiisakor
Atoszt6skor azigy iratai bemut atdsrakeri.ilnek a kiosztiisra jogosult vezetonek, o az yaton
az fltosztits okdnah megielol6se mellett m6sik tan6csot (bii60 jelcil ki, 6s d6tummal,
al6irrissal ell6tva bemutatja az irodhnak azigyet az iltoszths lajstromban tortdno 6tvezet6se
6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezddse 6rtelmdben a kijelcil6s m6dosit6sa eset6n az fuod.a
az ijgyrat bemutat6s6val drtesiti mind a kor6bban, mind, az rijonnan kijelolt birot. Az
iitoszt6s az illtalftnos iigykioszt6si m6dszerek szerint t<irt6nik.

3.8. A helyettesftds rendje
A helyettesit6s rendj 6t az igy eloszt6si rend mell6kletei tartalmazzilk.

3 '9. Ajelen tigyelosztilsi rend az 1., 2. 6s 3. szftmi melldkletek et tartalmazza.

Gyula, 2A20. augusztus 26.

a tiirv6nysz6k elniike
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1 . melldklet az igyeloszt6si rendhez
A beosztott bfr6k 6ltal int'zett iigyek

A me I l6klet id6beli hatilly a: 2 02 0, majr+s-+.+el-szeptember 1 -t6l

Btinteto iigyszak

Tan6cssz6m N6v Intezett ii gyc s o p ortok Helyettesit6s. sonendben
1 dr. Varga

Magdolna bir6,
kijelol6s:
fiatalkoniak elleni
bi.intet6elj6r6sban
it6lkez6biro,
nyomoz6si bir6

Biinteto peres iigyek:
Elet, testi 6psdg, eg6szsdg elleni
bfincselekmdnyek
Eg6 szsd get v eszely eztet6
brincselekmdnyek

- Emberi szabads6g elleni
biinc selekmdnyek (kdnyszermunka
szem6lyi szabads6g megsdrtdse,
kdnyszerit6s)

- Nemi 6let szabadsilgaes a nemi
erkolcs elleni btincselekm6nyek

- Gyermekek 6rdek6t sdrt6 6s a
csal6d elleni brincselekm6nyek

- Emberi mdlt6s6g 6s egyes alapvet6
j ogok elleni brincselekmdnyek

- Kozleked6sibrincselekmdnyek
( itrmiiv ezet6s ittas Sllap otban,
jhrmiv ezetes b6dult Sllapotb an,
jilrmiv ezet6s tiltott 6tengedd se)

- Kornyezet 6s termdszet elleni
brincselekm6nyek

- Igazshgszolg6ltat6s elleni
brincselekm6nyek

- Hivatalibiincselekm6nyek
- Hivatalos szem6ly elleni

btincselekm6nyek

- Kozbinons6g elleni
btincselekmdnyek
(robban6anyaggalvagy
robban6szerrel vissza6l6s,
l6fegyverrel vagy l6szerrel
vissza616s)

- Koznyugalom elleni
brincselekmdnyek

- Kdzbizalom elleni
brincselekmdnyek

- Kozigazgat6s rendje elleni
brincselekm6nyek

- Vagyon elleni er6szakos
brincselekm6nyek

- Vagyon elleni btincselekmdnyek

- Szellemi tulajdon elleni
brincselekm6nyek

Kiilcjn elj6r6sokb6l:

- Fiatalkorriak elleni biintet6eli6r6s

dr. Szikszai Emese,
NI6t6n6 dr. Rapport Gyongyi,
dr. Isz6ly Gyorgy,
Borb6lyn6 dr. Acs Ildik6,
dr. If6mori Katalin Yal6ria,
dr:. Tcimon6 dr. Liszkai Judit. dr
Ivlihalik-Dobi Anita



Elj 61 6s mente s s6 get elv ezo
szem6llyel szemben
Elj 6r5s e gyezseg eset6n
Btinteto vdgzds meghozatalilra
ir6n1ul6 eljSrSs

Eljdr6s t6volldv6 terhelttel szember
Elj 6r6s kiilfoldon tart6zkod6
terhelttel szemben
B iaositdk let6tbe helyez6sdvel
foly6 eljar6s
Magfinvfidas eljdr6s
Potmagilnvildas elj6r6s
Elj6rds vagyon vagy dolog
elvonSsa, adat hozzlferhetetlenn6
tdtele 6rdek6ben

alapi gyho z tartoz6 e gys zerii s itett
feliilvizs g6lat 6s kiilcinleges
elj6r6sok

7. dr. Szikszai Emese
bir6,
kijelol6s:
fiatalkorriak elleni
biintet6elj6rdsban
itelkezlbiro,
nyomoz6si bir6

Nyomoz6si bfr6 hat6skci rebe tartoz6
iigyek

Biintet6 peres i.igyek:
Elet, testi 6ps6g, eg6szs6g elleni
brincselekm6nyek

- Emberi szabads6g elleni
brincselekm6nyek (szemdlyi
szabads6g megsdrtdse,
kdnyszerit6s)

- Gyermekek 6rdekdt s6rto 6s a
csal6d elleni brincselekm6nyek
(tart6s elmulaszt6s6nak v6ts6ge)

- Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapvet6
j ogok elleni brincselekm6nyek

- Kozlekeddsibrincselekmdnyek

Q 6rmiv ezet6s ittas 6llapotban,
j 6rm{iv ezetes b6dult 6llapotban,
j6rm{iv ezet6s tiltott 6tenged6se)

- Kcirnyezet ds term6szet elleni
brincselekmdnyek

- Igazs6gszolg6ltat6selleni
biincselekmdnyek

- Kciznyugalom elleni
btincselekm6nyek

- Kozbizalom elleni
brincselekmdnyek

- Kozigazgat6s rendje elleni
brincselekm6nyek

- Vagyon elleni er6szakos
brincselekmdnyek

dr. Varga Magdolna,
Miltdnd dr. Rapport Gy<ingyi,
dr.Iszfily Gyorgy,
Borb6lyn6 dr. Acs Ildik6,
dr. H6mori Katalin Valdria,
dr. Tom6nd dr. Liszkai Judit. dr
Mihalik-Dobi Anita



Vagyon elleni brincselekmdnyek

Kiikin elj6r6sokb6l:
Eljdr6s bir6s6g el6 6llitds eset6n
Fiatalkorirak elleni biintet6elj 6r6s

Elj r{r5s mentess6get 6lv ez6
szem6llyel szemben

Elj6r6s egyezs6g eset6n
B iintet6 v 6 gzd s me gho zatalilr a
ir6nyul6 eljSr6s

Elj6r6s t6voll6v6 terhelttel szember
Elj 5r6s kiilfrjlddn tart6zko do
terhelttel szemben
B iztositdk letdtbe helyez6s6vel
foly6 elj6r6s
Mag6nv6das elj6r6s

- P6tmag6nv6daselj6r6s

- Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozziferhetetlennd
tdtele 6rdek6ben

alapiigyhoz tartozo egyszenisitett
feliilvizsg6lat 6s kiikinleges
elj6rSsok

menekiilttigyi 6rizeltel kapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torv6ny szerinti
eliSr6sok)

8. M6t6nd dr.
Rapport Gydngyi
bir6,
kijelolds:
fiatalkorriak elleni
btintet6eljdr6sban
itelkezb biro,
nyomoz6si bir6

Btintet6 peres iigyek:
Elet, testi 6ps6g, eg6szsdg elleni
biincselekm6nyek,
E 96 szsd get v eszely ezteto
brincselekm6nyek (k6bit6szer+e6s

@
es€+ekmenyek)

-: Emberi szabads6g elleni
biincselekmdnyek (k6nyszermunka.
szem6lyi szabadsSg megsdft6se,
k6nyszerit6s)
Nemi 6let szabadshga ds a nemi
erkolcs elleni brincselekm6nyek (a

@
Gyermekek 6rdek6t sdrt6 6s a
csal6d elleni brincselekmdnyek
(tart6s elmulasztSsa, kiskoru
vesz6lyeztet6se)
Emberi mdlt6s6g 6s egyes alapveto
j o gok elleni btincselekmdnyek
Kozleked6si btincselekm6nyek

Q ilrmiiv ezet6 s ittas 6llap otban,
jhrrniv ezetes b6dult 6llapotban,
i ilrmiiv ezetds tiltott 6tensedds e)

dr, Varga Magdolna,
dr. Szikszai Emese,
dt:.Iszflly Gyrirgy,
Borb6lyn6 dr. Acs Ildik6,
dr. Hdmori Katalin Val6ria,
dr:. Tomon6 dr. Liszkai Judit. dr
Mihalik-Dobi Anita
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Kdrnyezet ds term6szet elleni
btincselekm6nyek
IgazsSgszolg6ltat6s elleni
biincselekm6nyek
Hivatali brincselekm6nyek
Hivatalos szemdly elleni
biincselekmdnyek
Kriznyugalom elleni
brincselekm6nyek
Kozbizalom elleni
brincselekm6nyek
Kdzigazgatfis rendj e elleni
brincselekm6nyek
Vagyon elleni er6szakos
brincselekm6nyek
Vagyon elleni biincselekm6nyek
Szellemi tulajdon elleni
brincselekmdnyek

Kiilon elj6rSsokb6l:
Fiatalkorriak elleni biinte toeljfu 6s
EljSr6s mentessdget llvezo
szem6llyel szemben

menekiiltiigyi orizeltel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. torv6ny szerinti
ellSr6sok)

10. dr. Isz6ly Gyorgy
biro,
kijelol6s:
fiatalkorriak elleni
biintet6elj6r6sbarr
itllkezobir6,
nyomoz6si bir6

Nyomozdsi bir6 hat6skcj rebe tartoz6
iigyek

Biintet6 peres iigyek:
- Elet, testi 6psdg, egdszsdg elleni

brincselekmdnyek (testi s6rt6s,
segits6gnyujt6s elmulaszt6sa)

- Emberi szabadsSg elleni
biincselekm6nyek (kdnyszermunka,
szem6lyi szabads6g megs6rtdse,
k6nyszerit6s)

- Emberi m6lt6s5g 6s egyes alapvet6
j ogok elleni brincselekmdnyek
@

dr. Varga Magdolna,
dr. Szikszai Emese,
Mhtine dr, Rapport Gy6ngvi,
Borb6lynd dr. Acs Ildik6,
dr. H6mori Katalin Yal6ria,
dr, Tcim6nd dr. Liszkai Judit. dr
Mihalik-Dobi Anita



Kozlekeddsi btincselekm6nyek
Kornyezet 6s term6szet elleni
biincselekmdnyek
( orw ad6s zat, orvhalilszat,
hullad6kgazd6lkod6s rendj 6nek
megsdrt6se)

- Hivatalos szemdly elleni
brincselekm6nyek

- Kozbiztons6g elleni
biincselekm6nyek
(robban6anyaggal vagy
robban6szerrel vissza6l6s,
l6fegyverrel vagy l6szerrel
vissza6l6s)

- Kriznyugalom elleni
btinc s elekm6nyek (gar 6zdas 69,
rendbont6s)

- Kozbizalom elleni
biincselekm6nyek

- Vagyon elleni eroszakos
brincselekm6nyek

- Vagyon elleni brincselekm6nyek

Kiilon elj6r6sokb6l:

- Elj6rSs bir6sSg el6 6llit6s eset6n

- Fiatalkorriak elleni biintetoelj6rSs

- Elj6r6s mentessdget elvezo
szemdllyel szemben

- EljSr6s egyezsdg esetdn

- Btinteto vegzds meghozatalfira
ir6nyul6 elj6r6s

- EljSr6s t6volldv6 terhelttel szembe

- Eljdr6s ki.ilfcildon tart6zkod6
terhelttel szemben

- Biztosit6k let6tbe helyez6s6vel
foly6 eljdr6s

- Mag6nv6das elj6rSs

- P6tmagSnv6daselj6r5s

- Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvonSsa, adat hozzdfdrhetetlennd
t6tele 6rdek6ben

alaptigyhoz tartozo egyszenisitett
feliilvizs g6lat 6s ki.ilonleges
elj6rdsok

meneki.iltiigyi orizeltel kapcsolatos
i.igyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. torvdny szerinti
eli6r6sok)

ll Borb6lyn6 dr. Acs
Ildik6 bir6,
kijelolds:
fiatalkorriak elleni
biintetoeljAr5sban

Bi.inteto peres iigyek:
Elet, testi 6ps6g, eg6szsdg elleni
btincselekmdnyek
Eg6szs6get v eszllyertet6
brincselekm6nyek (k6bit6szerre ds

dr. Varga Magdolna,
dr. Szikszai Emese,
M6t6nd dr. Rapport Gydngyi,
dt".lszilly Gydrgy,
dr", H6mori Katalin Val6ria.



itllkezobir6,
nyomoz6si bfr6

pszichoaktiv any agr a elkcjveteff
cselekmdnyek)
Emberi szabadsSg elleni
brincselekm6nyek (k6nys zermunka
szem6lyi szabadsSg megsdft6se,
kdnyszeritds)
Nemi 6let szabads6ga ds a nemi
erkolcs elleni brincselekm6nyek
Gyermekek 6rdekdt s6rt<j 6s a
csal6d elleni biincselekmdnyek

- Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapvet6
j ogok elleni biincselekmdnyek
Kcjzleked6si btincselekmdnyek

Q firmiiv ezetds ittas 6llapotban,
j Srmiiv ezetes b6dult 6llapotban,
jilrmiv ezetds tiltott 6tenged6se)
Kcimyezet 6s term6szet elleni
biincselekm6nyek
(k6rnyezetk6rosit6s,
termdszetkdrosit6s,
hullad6kgazd6lkod6s rendj 6nek
megs6rtdse)

Igazs flgszolg6ltatSs e I I eni
biincselekmdnyek
Hivatali brincselekm6nyek
Hivatalos szem6ly elleni
brincselekm6nyek

- Kdzbinons6g elleni
biincselekm6nyek
(robban6anyaggal vagy
robban6szerrel vissza6lds
l6fegyvenel vagy l6szerrel
vissza6l6s)
Koznyugalom elleni
biincselekmdnyek

- Kdzbizalom elleni
brincselekm6nyek
Kdzigazgaths rendj e elleni
brincselekm6nyek,
Vagyon elleni er6szakos
brincselekmdnyek
Vagyon elleni brincselekmdnyek
Szellemi tulajdon elleni
brincselekmdnyek

Kiilon eli6r6sokb6l:
Fiatalkorriak elleni biintet6eljdrds
(k6bit6szene 6s pszichoaktiv
any agr a elk<ivetett cselekmdnyek)
Elj 6r5s mentessdget |lvezo
szem6llyel szemben
Elj6rds egyezs6g eset6n
Biintet6 v6gz6s meghozatalhr a
ir6nyul6 eljrir6s
Elj6rds t6voll6v6 terhelttel szembe

dr. Tom6n6 dr. Liszkai Judit. dr
Mihalik-Dobi Anita
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Elj 6r6s kiilfoldcin tart6zkodo
terhelttel szemben
B iztositdk letdtbe helyezdsdvel
foly6 eljrir6s
Mag6nv6das elj6r6s
P6tmag6nv6das elj5r6s
Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzhflrhetetlenn6
t6tele 6rdek6ben

alapiigyhoz tartozo egyszenisitett
feliilvizs g6lat 6s kiilonleges
elj5r6sok

menekiilttigyi lrizettel kapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. tcirv6ny szerinti
eli6rdsok)

13. dr. H6mori Valdria
Katalin bir6,
kijelol6s:
fiatalkoniak elleni
biintetoelj6r6sban
itelkezl bir6,
nyomoz6si bir6

Bi.intet6 peres iigyek:
Elet, testi 6ps6g, eg6szs6g elleni
btincselekm6nyek (+esti*6*6q
s€g@
E gd szs6 get v eszely ezteto
biincselekm6nyek
Emberi szabadsSg elleni
biincselekm6nyek (k6nyszermunka
szem6lyi szabads69 megs6rt6se,
k6nyszeritds)
Nemi 6let szabadsilga 6s a nemi
erkolcs elleni btincselekm6nyek (a

@
Gyermekek 6rdekdt s6rto 6s a
csalSd elleni biincselekm6nyek
(kiskoni vesz6lyeztetdse)
Emberi mdlt6sdg 6s egyes alapveto
j ogok elleni biincselekmdnyek
Krjzleked6si brincselekmdnyek
Kcimyezet 6s term6szet elleni
brincselekm6nyek
(termdszetk6rosit6s,
kornyezetk6rosit6s,
hullad6kgazd6lkod6s rendj 6nek
megsdrtdse)

lgazs 6gszolg6ltat6s e I I eni
biincselekmdnyek
Hivatali biincselekm6nyek,
Hivatalos szem6ly elleni
biincselekm6nyek
Kdznyugalom elleni
biincselekmdnyek
Kozbizalom elleni
biincselekmdnyek
Kozigazgaths rendj e elleni
bijncselekm6nyek
Vasyon elleni biincselekm6nvek

dr:. Varga Magdolna,
dr. Szikszai Emese,
I/I6t6n6 dr. Rapport Gy6ngyi,
dr.Iszilly Gycirgy,
Borb6lynd dr. Acs Ildik6,
dr. Tomon6 dr. Liszkai Judit, dr
Viihalik-Dobi Anita
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B iintet6 v 6 gze s me gho zatalfir a
ir6ny'ul6 elj6r6s
Elj 6r6s tdvoll6v6 terhelttel szemben
Elj 6r5s kiilfcjldon tart6zko d6
terhelttel szemben
Biztosit6k letdtbe helyez6sdvel
foly6 elj6rSs

Maghnvhdas elj6r6s
Potmaghnvildas elj6rds
Eljdr6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzhferhetetlenn6
tdtele 6rdek6ben

alapi.igyhciz tartoz6 egyszenisitett
feliilvizs g6lat 6s kiilcinleges
elj6r6sok

menekiilttigyi orizettel kapcsolatos
tigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torvdny szerinti
elj6r6sok)

14. dr. Trim6n6 dr.
Liszkai Judit birr5,
kijeliilds:
fiatalkoniak ellerri
bi.intetoelj6r6sban
itllkezobiro,
nyomozSsi bir6

Biintet6 peres tigyek:
Elet, testi dpsdg, eg6szs6g elleni
biincselekm6nyek
E g6szs6 get v e szely ezteto
brincselekm6nyek
Emberi szabads6g elleni
brincs elekm6nyek (k6nyszermunka
szem6lyi szabads6g megs6rt6se,
kdnyszeritds)
Nemi 6let szabads6ga ds a nemi
erkolcs elleni brincselekm6nyek @
@
es€kkm€qlek)
Gyermekek 6rdekdt sdrto 6s a
csal5d elleni biincselekmdnyek
(kiskorri vesz6lyeztetdse)
Emberi mdlt6s6g 6s egyes alapvet6
j o gok elleni biincselekmdnyek
Kozleked6si brincselekmdnyek

Q 6rm:jv ezet6 s ittas 6llapotban,
jfirmiv ezetds b6dult 6llapotban,
j6r miv ezetds ti ltott 6tenged6 se)
Kcirnyezet ds term6szet elleni
btincselekm6nyek
Igazs 6gszolg6ltat6s e ll eni
biincselekmdnyek

dr. Varga Magdolna,
dr. Szikszai Emese,
Mhtlnd dr. Rapport Gydngyi,
dr.Isz|ly Gyorgy,
Borb6lynd dr. Acs Ildik6,
dr. H5mori Katalin Valdria.
dr Mihalik-Dobi Anita



Hivatali brincselekmdnyek,
Hivatalos szem6ly elleni
brincselekmdnyek
Kciznyugalom elleni
brincselekm6nyek

Kozbizalom elleni
biincselekmdnyek
Kdzigazgatfls rendj e elleni
brincselekmdnyek
Vagyon elleni er6szakos
brincselekm6nyek

Vagyon elleni brincselekm6nyek
Szellemi tulajdon elleni
btincselekmdnyek

KUlon elj6r6sokb6l:
Elj 6r5s mentess6get elv ez6
szem6llyel szemben
Elj6r6s egyezs6g eset6n
B iintet6 v 6 gzd s me gho zatalilr a
irSnyul6 elj6r6s
Elj 5r6s t6volldv6 terhelttel

- Elj6rSs kiilfoldon tart6zkod6
terhelttel szemben
Biztos(tdk let6tbe helyezds6vel
foly6 elj6rds
Magfinvhdas eljSr6s
P6tmaghnvhdas eljSr6s
Eljdrhs vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzdflrhetetlennd
tdtele 6rdek6ben

alaptigyhriz tartozo egyszeriisitett
felillvizs g6lat 6s kiilonleges
elj6rdsok,

menektilttgy i orizettel kapcsolatos
tigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torvdny szerinti

Civilisztikai tigyszakok

Tan6cssz6m Ndv Intdzelt ii svc s oo ortok Helyettesitds, sorrendben
'2. Gregorn6 dr.

Szab6 Dorottya
bfr6

Civilisztikai peres tigyek:
apasSgi 6s szhrmazils meg6llapit6sa
ir6nti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek

- hflzassflgi peren kiviil drv6nyesitett
hflzasshgi vagyonjogi ig6ny 6s
6lett6rsak vagyoniosi is6nve

dr. Tomo Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Annq Florcr



t4

l- hSzasshgi perek - amelyben sziil6i
feliigyelettel kapcsolatos kereseti
kdrelem nincs
gyermek tartdsa ir6nti perek
tdrv6nyen alapul6 egydb tartdsi
perek
tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lakdstigyi perek
cirokl6si perek
szerz6ddses j ogviszonyb6l ered6
kotelmi perek
szerzod6sen kivi.ili k6rt6rit6si perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek

- gazdashgi perek
Nemperes iigyek:

- t6voltart6si iigyek
- apas6g vdlelm6nek megdont6se
- egyezs6gi kisdrletre id6z6s

- villaszthsi ndvjegyz6kkel
kapcsolatos elj6r6s

- menekiiltiigyi 6rizettel kapcsolatos
i.igyek (a Mened6kjogr6l sz6l6

J. dr, Tomo Csaba
biro

Civilisztikai peres iigyek:
apas6gi es szhrmazils meg6llapit6sa
ir6nti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
hizassilgi peren kivtil 6rvdnyesitett
hilzasshgi vagyonj o gi i gdny 6s
6lett6rsak vagyonj ogi igdnye

- gyermek tarthsa irdnti perek

- torvdnyen alapul6 egy6b tartdsi
perek

- tulajdoni perek

- biftokvddelmi perek

- lak6siigyi perek

- orokldsi perek

- szerzodlses jogviszonyb6l ered6
kotelmi perek

- szerz6desen kiviili k6rtdrit6si perek
- vdgrehajt6ssalkapcsolatosperek
- gazdasilgi perek

).lemperes i.igyek:

- t|voltart6si iigyek
- apashgvdlelm6nek megdont6se
- egyezslgi kis6rletre id6z6s
- villaszthsi n6vjegyz6kkel

kapcsolatos elj6r6s
- menekiiltigyi lrizettel kapcsolatos

tigyek (a Mened6kioer6l sz6l6

Gregorn6 dr. Szab6 Doroffya
dr. Czep6 Katalin,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea.
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra
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2007.6vi LXXX. torvdny szerinti
elj6r6sok)

bir6i hat6skcirbe tartoz6 nemperes
tigvek

4. dr. Czep6 Katalin
bir6

Civilisztikai peres iigyek:
hdzass5gi perek
ap as6gi es szhrmazds me g6llapit6sa
ir6nti perek
gondnoks5ggal kapcsolatos perek
drcikbefogad6ssal kapcsolatos
perek

hinassilgi peren kiviil 6rv6nyesitett
hhzassilgi vagyonjogi igdny 6s

6lett6rsak vagyonjogi igdnye
szi.il6i felligyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tarl6sa ir6nti perek
kap c s o I attaft 6s szab 6Iy o zhs a
tcirv6nyen alapul6 egydb tart6si
perek
tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6siigyi perek
orokl6si perek
szerzoddses j ogviszonyb6l ered6
kotelmi perek
szerz6ddsen kiviili k6rt6r(t6si perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes i.igyek:

tdvoltafl6si ilgyek
apas6g vdlelmdnek me gdcint6se
egyezs6gi kis6rletre idezes
v |lasnhsi n 6vj e gyz6kke I

kapcsolatos elj6rSs
kapcsolattartris vdgrehajt6sa
menekiilttigyi t5rizettel kapcsolatos
i.igyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torv6ny szerinti
elj6r6sok)
bir6i hat6skorbe tartozo nemperes
tigyek

Giregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
Seboknd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-HorvSth Erika Ida.
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Flora

5 Seb6kn6 dr. Barna
Andrea bir6

Civilisztikai peres iigyek:
h6zass6gi perek

- apas6gi 6s szhrmazhs megdllapitdsa
ir6nti perek

- gondnoks6ggal kapcsolatos perek

- <ircikbefogaddssal kapcsolatos
perek

- h6,zasshgi peren kiviil 6rvdnyesitett
hhzasshgi vagyonjogi igdny 6s

6lett6rsak vagyonj o gi igdnye

- szi.iloi feliigyelettel kapcsolatos
Perek

Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tom6 Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr:. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna
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gyermek tarthsa ir6nti perek
kapcsolattart 6s szab 6ly ozhsa
tcirvdnyen alapul6 egy6b tart6si
perek
tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6si.igyi perek
cirokldsi perek
szerz6d6ses j ogviszonyb6l ered6
kcitelmi perek
szerzoddsen kivtili k6rt6rit6si perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
t6voltart6si tigyek
apas6g v6lelmdnek me gdcintdse
egyezs6gi kisdrletre iddzes
v 6lasrt6si n6vj e gyzdkke I
kapcsolatos elj6r6s
kapcs olattart6s v6 grehaj t6sa
menekiilttigyi 6rizettel kapcsolatos
i.igyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX. torv6ny szerinti
eljAr6sok)

- bir6i hat6skcjrbe tartoz6 nemperes
iigyek

18 dr. Szendi-Horvlitl
Erika Ida bir6

l- ci gyek:
h6

ap s megdllapit6sa
irdnti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
orcikbefogadSssal kapcsolatos
perek
hhzassilgi peren kiviil 6rvdnyesitett
h6zassSgi vagyonjogi igdny 6s
6lett6rsak vagyonj ogi igdnye
sziiloi feliigyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tartilsa ir6nti perek
kap c s o I attart 6s szab 6ly o zhs a
torv6nyen alapul6 egydb tart6si
perek

tulajdoni perek
birtokv6delmi perek

- lak6siigyi perek

- ordkldsi perek

- szerzod6sen kivtili k6rtdritdsi perek
- v6grehajt6ssalkapcsolatosperek

Nemperes iigyek:

- t|voltart6si iigyek
- apas6g vdlelm6nek megdrint6se

- egyezs6gi kisdrletre id6z6s

Gregornd dr. Szab6 Doroftya,
dr. Tom6 Csaba,
dr. Czepo Katalin,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea. dr.
Luk6csi Krisztina
dr. Agoston Anna Flora



v 6lasil6si n6vj e gyzdkkel
kapcsolatos eljitrils

- kapcsolattarths v6grehajtdsa

- menekiiltiigyi 6rizettelkapcsglatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. t<irvdny szerinti
elj6r6sok)

- bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
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2. mell6klet az igyeloszt6si rendhez

A beosztott titkSrok 6s bir6s6gi ngyintlzok 6ltal intlzettugyek

A melldklet idob eli hat|ly a: 2 0;Z 0. m.fjus-++el-szeptember 1 -t6 I

Tanhcsszhm Ndv lntdzett iigycsoportok Helyeffesit6s. sorrendben
15. dr. Csepregi Zita

bir6sSgi titkSr
Szab6lysdrt6si ilgycsoportok:

kifog6sra indul6 iigyek
elzSr6ssal biintethet6 tigyek
bir6s6g el6 6llitSs
egy6b i.igyek

Polg6ri nemperes i.igyek:
kapcsolattart6s v6grehajt6sa

Vdgrehajt6si tigyek:
jogut6dl6s megdllapit6sa
birs6g kiszabSsa
felsz6mol6s elrendel6se miatti
megsztintetds

szab 6ly s 6rt6s i ti gys zakb an :

dr. Mihalik-Dobi Anita.
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Varga Magdolna,
dr. Szikszai Emese.
M6tdn6 dr. Rapport
Gyongyi,
dr.Iszilly Gyorgy,
Borbdlyn6 dr. Acs Ildik6,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tcimond dr, Liszkai
Judit,

polgdri nemperes 6s

vdgrehajt6si i.igyszakban :

dr. Luk6csi Krisztina,
Gregornd dr. Szab6
DorottSra,
dr. Tom6 Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Sebokn6 dr. Barna Andrea.
dr. Szendi-Horv6th Erika
Ida

19 dr, Luk6csi Krisiltina
bir6sSei titkSr

)olg6ri nemperes tigyek:
kapcsolattartSs v6grehajt6sa

/6grehajt6si iigyek:
kivdve a jogut6dl6s megilllapithsa, birs6g
iszab6sa 6s felszdmol6s elrendel6se miatti
negszi.intet6s)

dr. Csepregi Zita,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
Gregorn6 dr. Szab6
Dorotfya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
lr. Szendi-Horv6th Erika Idz

2l dr Mihalik-Dobi
Anita bir6s6si titk6r

Szabdlysdrt6si iigycsoportok:
kifog6sra indul6 i.igyek
elzhr 6ssal biintetheto ii gyek
bir6s6g el6 6llit6s
egy6b iigyek

Biintet6 ilgyszak:
mag6nv6das iigyek
bi.intet6 v e gzds me ghozatalhr a
ir6nyul6 ilgy6szi inditv6nnyal erkezl
krizv6das biinteto iigyek
e gyszenisitett feltilvizsg6lat

dr. CsepregiZita,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Varga Magdolna,
dr. Szikszai Emese,
M6t6nd dr. Rapport
Gycingyi,
dr.Isz|ly Gyorgy,
Borb6lyn6 dr. Acs Ildik6,
dr. H6mori Katalin V'al6ria,
dr. Tom6n6 dr. Liszkai
Judit

22 dr. Agoston Anna
Fl6ra bir6sdgi titkdr

'olg6ri nemperes i.igyek:
kapc solattart6s v6 grehajtdsa

/dgrehajtSsi i.igyek:

dr. Lukdcsi Krisztina
dr. Csepregi Zita,
dr. Varga Magdolna,
dr. Szikszai Emese,
Mdtdnd dr. Rapport
Gyong1,,i,

dr. Iszdly Gvorsv,
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(kiv6ve a jogut6dlSs meg|llapitdsa, birs6g
kiszabdsa 6s felsz6mol6s elrendel6se
miatti megsziintet6s)

Borbdlynd dr. Acs lldikd,
dr. Hdmori Katalin Valdria,
dr, Tdmfnd dr. Liszkai Judi,

Berta M6ria bfr6s6gi
ngyintdzl

Az 5 612008.(III.26,) Korm. rendelet
alapj6n biintet6 6s szab6lysdrtdsi
eij6r6sban ell6that6 hatriskrirbe tartozl
iigyek

J6n6s Kitti

J6n6s Kitti bir6s6gi
ijgyintlzo

Az 5 6 I 200 8 .(IIL2 6 .) Korm. rendelet
alapjhn blinteto ds szab6lysdrtdsi
eljSr6sban elirithat6 hat6skorbe tartoz6,
i.igyek

Berta MSria
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3, mell6klet az igyelosrtdsi rendhez
A kirendelt birok 6ltal intdzetttigyek

ll6klet id6beli hamelleKlet I 2020. m6ius 1-tol
Tan6cssz6m N6v Kirendel6s a JSr6sbir6s 6shoz IntlzeIt

tigycsoport Helyettesit6s,
sorrendbenHonnan Idotartam

9 dr. Bir6 Mariann
bir6,
kijelol6s:
fiatalkorriak
elleni
biintet6elj6r6sbarr
it6lkez6bir5,
nyomoz5si bir6

Gyulai
JAr6sbir6s69

2020.02.18.
-2020
12.31

Bi.intet6 iigyszak peres
iigycsoportja:

kozleked6si
brincselekmdnvek.

Kiilcjn elj6r6sokb6l:
Kcizlekeddsi
biincselekmdny iigyt6rgy
eset6n

Elj6r6s egyezseg
eset6n

Biinteto v6gz6s
meghozatalfira
ir6nyul6 elj6r6s
Elj6rSs t5voll6v6
terhelttel szemben

Elj6r6s kiilfoldon
tartozkod6 terhelttel
szemben

Biztositdk let6tbe
helyezdsdvel foly6
elj6rSs

P6tmagdnv6das
elj6rds
alapigyhoztartozo
egyszeriisitett
feliilvizsg6lat 6s

kiilonleges elj6rds

dr. Varga
Magdolna,
dr. Szikszai
Emese,
M6tdnd dr.
Rapport
Gydngyi,
dr.IszLly
Gycirgy,
Borb6lyn6
dr. Acs
Ildik6,
dr. HSmori
Katalin
Val6ria,
dr. Tomond
dr. Liszkai
Judit,
dr. Mihalik-
Dobi dnita


