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A B 6k6s csabai Jrirrisbir6srlg Ugyelosztdsi rendj e
hatflyos: @021. janudr l-tdl

1. Alapadatok

LI. Az tigyeloszt6si rendet a tcirvdnysz6k eln<ike hatdrozzameg. Aztigyeloszt6si rendt6l az eljhrdsi
tcirv6nyekben szab6lyozott esetekben, tov6bbil igazgatiniriton a bir6s6g mrik<id6s6t 6rint6 fontos
okb6l lehet elt6mi.

|.2. A i6rinbir5s6g iigyeloszt6si rendjdt a bir6srigok szervezetdrol es igazgatisin6I szol6 2011. 6vi
CLXI. tcirv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapjrin - figyelemmel a612015. (XL 30.) OBH utasit6s (Ig.
szab.) 115. $ (1) bekezdds6ben meghatdrozott elvekre - a Bir6i Taniics 6s a koll6eiumok
v6lem6ny6nek ismeret6ben a kiivetkez6k szerint hat6rozom mes.

2. A birr6sfgon miiktid6 iigyszakok

2.1. Btinteto
A j6r6sbir6s6g bir6i (tan6csai) 6s igazsSgtigyi alkalmazottai a bi.intet6elj irdsr6l sz6l6 2017. 6vi XC.
torv6nyben (Be.) 6s az egyeb jogszabrilyokban meghatdrozott, a j6r6sbfr6s6g hat6sk6r6be ds
illet6kess6gebe tartozo, a kovetkez6 tigycsoportokba sorolt biintet6iigyekben j6rnak el.

2.1 .I . Biintet6 tigyszak tigycs oportj ai felsorol6s a
o elsofokribi.intetotgy
o fiatalkonibtintetoiigye
o btinteto nemperes iigy
o bir6s6gi mentesit6s ir6nti iigy
o nyomoz6si bir6i iigyek
o egydb (vegyes) i.igy

2.2. Szab6lys6rt6s
A j6r6sbir6shgbfuai 6s igazs6giigyi alkalmazottaiaszabfiysert6sekr6l, aszabillysert6si elj6r6sr6l6s a
szabfiyserl6si nyilvilntartdsi rendszerrol sz6l6 2012. 6vi IL tdrv6nyben (Szabs.tv.) d,s az egy6b
jogszabillyokban meghat6rozoff., ajar6sbir6sSg hat6skrir6be 6s illetdkess6g6be tartoz6, a kcivetkezo
tigycs oportokba s orolt szab6ly s 6rt6s i iigyekb en j ilrnak el.

2.2. 1, . S zab 61y s6rt6si iigy s zak tigyc s oportj ai fels orol6s a
. szabillys6rtdsi hat6s6g hatirozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
. szab6lys6rt6si elzdrdssal is srijthat6 szabrilys6rt6s miatti tigy
. szab6lys6rt6si iigyben emelt i.igydszi 6v6s
o szabfiys6rt6si perujit6si iigy



. szab|lys6rtdsi egy6b tigy

2.3. Civilisztika
A jrir6sbir6 strybithi (tan6csai) 6s igazsdgiigyi alkalmazottai a polg6ri perrendtart6sr6l sz6l6 1952. evi
III. torvdnyben (Pp.), valamint a20l6.6vi CXXX. tcirv6nybe" t,i: pp.l 6s az egylbjogszab6lyokban
meghatittozott, a j6r6sbir6s6g hatiiskdr6be 6s illetdkess6g 6be tartoi6, a kcivet]iez6 tigycsopo.tokbu
sorolt polg6ri iigyekben jiirnak el.

2.3.I. Civilisztikai rigyszakok felsoroldsa
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.I. Polg6ri tigyszak iigycsoportj ai felsorol6sa
o els6fokri polgriri peres tigy
o polg6ri nemperes rigy
. v6grehajt6si tigy

2.3.3. Gazdasflgi
2.3 .3 . I . G azdas itgi iigy szak tigycs oportj ai fels oro I 6s a
o elsofokugazdasdgi peres iigy
o els6fokri gazdasdgr nemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztfs

A j6r6sbir6s6g elnoke a kiosztSsnak a birdk a bir6srigi titkrirok, a bir6s6gi iigyint6z6 kozcitti
munkateher jelentos eltdr6sdt eredmdnyezo hatdsdt (munkateher kiegyenlit6s6riek elve), tovfbb1 az
tigyeloszt6si rend m6dositris6nak feltdteleit negyeddvente feli.ilvizsg6lja, 6s sztiksdg eset6n
kezdemdny ezi az iigyeloszt6si rend m6dosit6s6t.

Az iigyteher megoszl6sSt 6rdemben befoly6sol6, el6re nem l6that6 kririilm6ny bekovetkez6s6t kovet6
30 napon beli.il az tigyeloszt6si rendet feliil kell vizsg6lni.

Az iigyeloszt6si rend feliilvizsg6latSnaksziiks6gessdge eset6n a torv6nysz6k illetdkess6gi teriiletdhez
tartoz6 j6r6sbir6s6gi elncik az tigyelosztdsi rendre vonatkozo m6dosit6 javaslatht a feltilvizsgilatra
okot ad6 kortilm6nyr6l val6 tudom6sszerzdst krjvet6en haladdktalanul megktildi a torv6iysz6k
elndk6nek' A m6dosit6 javaslat megktilddsdt megel6zoen az drintett bfr6kkal lehet6s6g szerint
egyeztetni kell, 6s abirakv6lem6ny6t a m6dosit6 javaslattal egyiitt meg kell ktildeni.

3.r. Az i.igykiosztdsra jogosultak-beledrtve a helyettesitdst is
Az tigyek kiosztds6t biinteto iigyszakban a jhrdsbir6sdg elnoke, polg6ri tigyszakban a
j6r6sbfr6s6g elnokhelyettese vegzi. Az elnok helyettesft6s6re a bi.intet6 iigyszakba, az
elnokhelyettes helyettesit6s6re pedig a polg6ri iigyszakba beosztott birhk atanfrcsszftmn6vekv6
sorrendj6ben j ogosultak.

Kizlrt a kiosztdsb6l, aki az iigyben a Be,, a Pp., azij Pp. vagy a Szabstv. alaplinbir6k6nt nem
jhrhat el, kiv6ve az id;gyfll6ltal bejelentett 6s mdg el nem bir6lt elfogults6gi tifogar eset6t. A
kioszt6sra jogosult kizlrtsdgakor a helyettesft6s szabflyaitkell alkalmazni.

3 .2 . Az 6ltal6no s an alkarmazotL iigyki o s zt6s i m6 d s zer me ghatLr o z6s a
Az tigykioszt6s alapja minden i.igycsoportbal az 6rkez6si sorrend. Az iigyek tan6csra kioszt6sa
iigycsoportonk6nt, a soron kcivetkez6 iigysz6m 6s a tan6csokszitmozhsSnak sorrendje szerint tort6nik.

3.3. Tdbb iigyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazSsdvalkios*and6 tigyek kioszt6s6nak szab1lyar
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A polg6ri, a gazdasdgi ds a btintet6 perek eset6ben az i.igykiosztfus alapja az erkezesi sorrend. Az
tigyek kioszt6sakor figyelembe kell venni azt,hogy az adott tipusir tigyet (tigytdrgy 6s tigyminds6g)
mely tan6csok tfirgyaljtk (szakosod6s). A konkrdt iigy kioszt6sa teh6t tigyt6rgyank6nt e,
iigyminos6genk6nt a k<jvetkez6 igyszdm 6s a tan6cs ok szftmoz6sdnak sorrendi6llen tort6nik.

Biinteto i.igy szakban :

Az iigykiosztisrajogosult meghatdrozza akiosztand6 iigy neh6zs6gi fok6t (srilysztmir-), majd.
annak megfeleloen kiosztja atanilcsszfm szerint soron k6vetkez6 bir6ra az tigycsoportonk6nti,
illetve azigy tftrgya szerinti szakosoddst is figyelembe vdve.
Eljrlrds bir6s6g e16 6llit6s eset6n 6s nyomoz6si bir6 hat6skor6betartoz6 Ugyek eset6n akioszt6s
automatikus: P6ros h6ten aJ. sz. tan6cs, pfratlan h6ten a 10. sz6mri tan6csra t<irtdnik a kioszt6s
azzal, hogy a megelozo het utols6 napjrin lrkezett, s nem a7,nap intezendo nyomoz6si tigyeket a
m6sik taniics kapja. Munkanapon kivtil intezendl nyomoziisi bir6i tigyek a kdszenldti 6s i.igyeleti
szabilyzatban foglalt k6szenl6ti beosztiis figyelembev6tel6vel, ardnyosan tortdnik.
Menektilti.i gy r orizettel kap cs olato s B eii. tigy csop ortri iigyek :

A tan6csok - tandcs sorrendben elore meghatinozott - heti v6lt6sban rntezik az igyeket,
automatikus kioszt6s mellett.

Szabrilys6rt6si iigyszakban:
A szign6lis az iigycsoportnak es azerkez6snek megfelel6en automatikus, iigycsoportonkdnt beliil
6rkez6si sorrendben a 15. sz, a 20. sz. 6s a2I. sz. tan6cs kozott egyenlo arfrtyban.

Civilisztikai i'igyszakokban:
Az iigykiosztfsra jogosult meghatdrozza akiosztand6 iigy neh6zsdgi fok6t (srilyszimffi), majd,
annak megfelel6en kiosztja atandcsszhm szerint soron kcivetkez6 bir6ra az iigycsoportonkdnti,
illetve azijgy tfrgya szerinti szakosod6st is figyelembe v6ve.
A polg6ri peren kivtili iigyek a szignflils az tigyeloszt6si rendben meghatinozott iigytipusok
szerint automatikus 6rkez6si sorrendben. A civilisztikai iigyszakos bfr6k 6ltalintezend6 nemperes
iigyek koziil a megelozo 6s az ideiglenes megelozo t6voltart6s, valamint a kapcsolattart6s
v6grehajtrlsnak elrendel6se tigymin6s6gri tigyek kioszt6sa az lrkezdsi sorrendben tortdnik a
tan6csszdmnak megfelel6 sorrendben.
A v6grehaj t6si i.igyszakb an a szignhl6s automatikus.

3.4. Az illtal6nosan alkalmazott iigykiosztrisi m6dszert6l tortdn6 elt6r6s esetei meghatfuroztsa,
amelyek kiilon<isen
3 .4.1 . Elt6r6s M ijgy t6rgy frhoz kdpest

3.4.l.L Specirllis szak6rtelmet igdnyel
3.4.1.2. Nemzetk<izi elemet tartalmaz

3 .4.2. Perj ogi hely zethez k6pest
3.4.2.1. Soron kivtli iigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egyi.ittes elbirdlis v6 geff
3 .4.2.3 . Bfu o kizhrilsa miatt
3.4.2.4. Azigy elozm6nyi eljdrilsdval fenn6ll6 szoros osszefiigg6s miatt

3 . 4.3 . Egy enlete s munkateher bizto sitrls a v 6 gett
3 .4.3 .1. Ugyh6traldk feldolgo zfsa miart
3 .4.3 .2. Ugy munkai g6nyes s6ge, terj edelme miatt
3.4.3 .3 . Az tigyek 6rkezds6b6l ad6d6 egyenl6tlens6g kiktiszobdldse 6rdek6ben

3 .4.4. Egy 6b korulm6nyekhez kdpest
3.4.4.1. Itdlkez6si sziinet tartamaalatt vagy miatt
3 .4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - frgyelemm el az tjgy j ellegdre
3 . 4 .4 .3 . B ir6 s zol grilati viszony itnak me gsztin6 s e miatt



3.4.4.4.Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) tlvolete miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egyiittes fenn6lldsa

3 . 5. A v ezetlk 6ltal intezett i.igyek kiosztiis6nak m6dszere

A bir6s6gi vezeto rdszdte az iigyek kiosztdsrit befoly5solh atja a t6rgyalirsikotelezettsdg m6rt6ke
es az rgazgatdsi feladatok munkaterhe. A rdszdre tdrtdn6 tigykio#a s az dltal1nos m6dszerek
alapjftn tdrtdnik az 3 .2-3 .4. pontban megj elciltek szerint.

3.6. Az tigykiosztds menete
3.6.1 .A kiosztand6 tigy bemut atisa az i.igykioszt6sra jogosultnak

A bir6s6gok egysdges iratkezel6si szab6lyzatin6l sz6lb 17/2014. (X1I.23.) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezdciiratot 6s a kezd6iratk6nt keielend6
iratot iigyiratkdnt az esetleges el6zmdnyi iigyiratokkal felszerelve a lajstromba tcjrt6no
bejegyzds napjhn, de legk6s6bb az 6rkez6st krivet6 munkanapon az irod,avezet6
b emutatj a az 

'jgy 
elo szt6sra j o go surt bir6 s 6gi vezetonek.

3 . 6 .2. Az i at utj a, a kcj zremrik<i dok feladatai
Az lj.gy kioszt6s6ra jogosult az eljfr6 bir6t legk6sobb az irat bemutat6s6t koveto
munkanapon a jelen iigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijeldli. A
kijekil6s utfnaziratot nyomban vissza kell juttatni az irod6nak . Azirod,au, 

"li6rObir6kijelol6se utdn a lajstromba bejegyzi az eljdr6 bir6i tan6cs sorsz6m6t, majd aLiratot a
bironak a kijelcil6s napj6n, de legk6s6bb a kdvetkez6 munkanapon bemutatja.

3.7. Az 6tosztds rendje
Az tigyek 6tosztds6ra csak kivdtelesen, a jogszabftlyban el6ir1. felt6telek fenn6ll6sa eset6n
keriilhet sot azzal,hogy ilyen esetben azigy kiszign6l6s aazigyelosztrisi rendben meghatirozott
6ltal6nos szabiilyok szerint tcirt6nik.
3 .7 .I. Az fltosztits esetei

A bir6s6g elncike, illetve az i.igykiosrtilsra jogosult m6s bir6s6gi vezeto azigy int6z6s6vel
mSsik tandcsot (bir6t) jelol ki akizhrdsa, abfuo szolgillativiszony6nak megszun6se, a tart6s
tilvoll6te, azigy jelleg6re is figyelemmel tdvoll6te, Megyenleies munkateher bizosit6sa
azigyhdttal6k feldolgozasa, abiro 6thelyezdse, kirendelds e eskizindsa eset6n.

3.7.2. pljdras azigy 6toszt6sakor
Atosztdskor azigy iratai bemutatisrakeri.ilnek a kiosztiisra jogosult vezet6nek, o azlaton
az 6toszt6s ok6nak megjeloldse mellett m6sik tan6csot (bir6t) jelcil ki, 6s ddtummal,
al6ir6ssal ell|tvabemutatja azirodhnakazigyetazittosztirslajstrombantort6n6 dtvezet1se
6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezd6se 6rtelmdben a kijelol6s m6dosit6sa eset6n azirod,a
az ijgyitar bemutat6s6val 6rtesfti mind a kor6bban, mind. az rijonnan kijelcilt birot. Az
drtosfiits az 6trtal6nos iigykioszt6si m6dszerek szerint t6rt6nik.

3,8. A helyettesitds rendje
A helyettesit6s rendj 6t az iJ'gy eloszt6si rend mell6kletei tartalmazzilk.

3 .9 . Aj elen tigyeloszt6si rend az 1 ., 2 " ds 3 . szfumimell6kletek et taftalmazza.

Gyula, 2020. december 18.

a tiirvdnysz6k elniike
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1, mell6klet az igyeloszt6si rendhez
A beosztott bfr6k Sltal intezett iigyek

A mell6klet idobeli halAlya: ?02+.-szeptember-+-+et2021 . jaruilr I -tol
Biintet6

Tan6cssz6m N6v Intdzett ii svc s o o ortok Helyettesit6s, sorrendben
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7. dr. Szikszai Emese

bir6,
kijelolds:
fiatalkorfiak elleni
biintet6elj6rdsban
itelkezo bir6,
nyomoz6si bir6

Nyomozdsi bir6 hat6sko rebe tartozo
tigyek

Biintet6 peres tigyek:
- Elet, testi 6psdg, eg6szs6g elleni

brincselekm6nyek
- Emberi szabadsdg elleni

brincselekm6nyek (szemdlyi

@k@
- Gyermekek 6rdekdt sdrt6 ds a

csalSd elleni biincselekm6nyek
(tart6s elmulaszt6s6nak vdts6ge)

- Emberi mdlt6s5g ds egyes alapveto
jogok elleni brincselekmdnyek

- Kozlekeddsi biincselekmdnyek

Q 6rmiv ezetd s ittas 5llapotban,
jfirmiiv ezetes b6dult 6llapotban,
jhrmldv ezetls tiltott 6tenged6 se)

- Kcirnyezet ds termdszet elleni
btincselekm6nyek
Igazs69szolg6ltatds elleni
btincselekm6nyek

Koznyugalom elleni
btincselekmdnyek

Kiilcin eli6r6sokb6l:

dr-+arg&Magd€+ne
M6t6n6 dr, Rapport Gydngyi,
dr.Isz|ly Gycirgy,

@
dr. Hdmori Katalin Val6ria,
dr. Tom6nd dr. Liszkai Judit,
Mihalik-Dobi Anita

dr



Elj6r6s bir6sdg el6 rillit6s eset6n
Fiatalkoniak elleni bi.intetoelj 6r6s
Elj6r6s mentess6get 6lv ezo
szemdllyel szemben

Elj6r6s egyezsdg eset6n
B i.inteto v 6 gze s me gho zatalfir a
ir6nyul6 elj6r6s
Eljdr6s t6voll6v6 terhelttel szembe
E lj 6r6s ki.ilfoldon tart6zko d6
terhelttel szemben

B iztositdk letdtbe helyezdsdvel
foly6 elj6r6s
Mag6nv6das elj6r6s
P6tmag6nv6das elj6rds
Elj6r6s vagyon vagy dolog
e lvon6s a, adat hozzhferhetetlenn6
tdtele drdekdben

alapiigyhoz tartozo egyszenisitett
feliilvizsg6lat 6s kiildnleges
eljSr6sok

menekiiltti gy i i5r izettel kapcs o lato s
i.igyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX. torv6ny szerinti
eli6rdsok)

8 M6t6n6 dr.
Rapport Gyongyi
bir6,
kijelol6s:
fiatalkoniak elleni
b{intet6elj6r6sban
it6lkez6 bir6,
nyomozSsi bir6

Biinteto peres iigyek:
Elet, testi 6psdg, eg6szs6g elleni
btincselekmdnyek,
E g6szsd get v eszely ezteto
biincselekm6nyek
Emberi szabads6g elleni
brincselekm dnyek €<en#szermunka
@
l@
Nemi 6let szabads6ga 6s a nemi
erkolcs elleni brincselekmdnyek
Gyermekek 6rdek6t sdrtd 6s a
csal6d elleni brincselekmdnyek
(tartSs elmulasztdsa, kiskoru
vesz6lyeztetdse)
Emberi mdlt6sdg ds egyes alapvet6
j o gok elleni biincselekmdnyek
Kozleked6si biincselekm6nyek

Qfirmiiv ezet6 s ittas 6llapotban,
jhrmiv ezetls b6dult Sllapotban,
j6rmrJrv ezetes tiltott 6ten ged6se)

- Kornyezet 6s term6szet elleni
biincselekm6nyek

- Igazs|gszolg6ltat6s elleni
biincselekmdnyek

- Hivatalibrincselekm6nyek

- Hivatalos szem6ly elleni
biincselekmdnyek

@
dr. Szikszai Emese,
dr. Isz6ly Gycirgy,

@
dr, H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tcimon6 dr. Liszkai Judit. dr
Mihalik-Dobi Anita



Koznyugalom elleni
bfincselekmdnyek
Kdzbizalom elleni
brincselekmdnyek
Kdzigazgaths rendj e elleni
brincselekmdnyek
Vagyon elleni eroszakos
brincselekmdnyek
Vagyon elleni biincselekmdnyek
Szellemi tulajdon elleni
brincselekmdnyek

Ktilcjn elj6r6sokb6l:
Fiatalkorriak elleni biintet6elj6r6s
Elj 6r5s mentess6get elv ezo
szem6llyel szemben
Elj5r6s egyezs6g eset6n
B iinteto v 6 gzes meghozatalilr a
ir6nyul6 elj6rSs
Elj 6rds t5voll6v6 terhelttel szembe
Elj 5r6s kiilfolddn tarr6zkod6
terhelttel szemben

B iztositdk let6tbe helyez6sdvel
foly6 elj6r6s
Maghnvhdas elj6r6s
P6tmagfinvildas elj6rds

- Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzfifdrhetetlennd
t6tele drdekdben

- meneki.iltiigyi 6rizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. torvdny szerinti
elj6rdsok)

10 dr.ls:z6ly Gyorgy
bir6,
kijelcil6s:
fiatalkorfak elleni
biintetoeljSr6sban
itelkezo bir6,
nyomoz6si bir6

Nyomoz6si bir6 hatdsko r6be tartozo
i.igyek

Biintet6 peres tigyek:
Elet, testi 6psdg, egdszsdg elleni
brincselekmdnyek (testi s6rt6s,
segitsdgnyrijtds elmulaszt6sa)
Emberi szabads6g elleni
brinc selekmdnyek (k6qfszeffiurke

@
'l'6@Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapvet6
j ogok elleni biincselekmdnyek

- Kcjzleked6sibrincselekmdnyek

- Kornyezet 6s term6szet elleni
brincselekm6nyek
(orwad6szat, owhalilszat,
hullad6kgazd6lkod6s rendj dnek
megs6rtdse)

- Hivatalos szem6ly elleni
brincselekmdnyek

dr,+arga+4agdetnq
dr. Szikszai Emese,
M6tdnd dr. Rapport Gydngyi,
@
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tom6n6 dr. Liszkai Judit, dr
Mihalik-Dobi Anita



Kozbiztons6g elleni
brincselekm6nyek
(robban6anyaggal vagy
robban6szerrel vissza616s,
lofegyverrel vagy loszerrel
vissza6l6s)
Koznyugalom elleni
biincselekmdnyek (gar 6zdashg,
rendbontSs)
Kcizbizalom elleni
biincselekm6nyek
Vagyon elleni eroszakos
biincselekm6nyek
Vagyon elleni brincselekm6nyek

Ki.ilon elj6r6sokb6l:
Elj6r6s b(r6s6g el6 6llit6s eset6n
F iatalkorriak elleni biintetoelj 6r6s

EljSrSs mentessdget 6lv ezo
szemdllyel szemben

Elj6r6s egyezs6g eset6n
Biintet6 vd gz6s meghozatalfir a
irdnyul6 elj6r6s
Elj 6r6s t6voll6vo terhelttel szembe
Elj 6r5s kiilfolddn tart6zko d6
terhelttel szemben

B iztosit6k letdtbe helyez6s6vel
foly6 elj6r6s
Mag6nv6das elj6rSs
P6tmag6nvSdas eljdr6s
EljSr6s vagyon vagy dolog
elvonSsa, adat hozzdferhetetlennd
t6tele drdekeben

alapigyhd z tafto z6 e gys zeni s itett
feliilvizsgSlat 6s kiilonleges
eljSr6sok

meneki.iltii g y i 6r izettel kapcso lato s
i.igyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. tcirv6ny szerinti
eli6r6sok)

11 Borb6lyn6 dr. Acs
Ildik6 bir6,
kijelol6s:
fiatalkoruak elleni
btintet6elj6rSsban
itelkezl biro,
nyomoz6si bir6

Nyomozdsi b frd hatdskordbe tartoz|
ilgyek kdszenldt (ilgyelet) idejdn
Bfrrntektf€res-tigyel<+

i
ffim€qr,ek

@
@
€6€+€km6nyel<)

@i
@
kdrr,,szerit6s)

dft+arga+Aagdelnq
dr. Szikszai Emese,
M6t6n6 dr, R.apport Gycingyi,
dr. Isz6ly Gyorgy,
dr. H6mori Katalin Valdria,
dr. Tcimon6 dr. Liszkai Judit,
dr Mihalik-Dobi Anita



l0

@
@

hin€s€{.ekm€ryek

--+(6zbiz+ens.ag-€+le+ibrk€s#nyek
(roUOan6anyagget+egy

@
@

Yisszael€s)

--KtiznyugeM+efti
ffi€ryek

@i
biifl€s€lekm€qrck

@i
l}tif'€s€+@

@
b*+tese+e*tn+nyek

@i
btin€s€+ekmdnyek

K$dttn-€+itrdsokbeli

(k.i@rr
any@

@
szem€llye+{zeffi$en

@
@*6€1i6ras

@
erheteel-szen+ben

ffi
@
@



ll

@
t6+e+,e-6rdekeben

@
e+jrtr'5s€k

u@
i

e+itfu6sek-)
tat1 dr. H6mori Valdria

Katalin bir6,
kijelol6s:
fiatalkoruak elleni
bi.intetoeljdr5sban
itelkezobiro,
nyomoz6si bir6

Biintet6 peres iigyek:
- Elet, testi 6ps6g, eg6szsdg elleni

biincselekm6nyek (tes+is6*6q
s€g@

- Egdszs6 get v eszelyezteto
biincselekmdnyek

- Emberi szabads6g elleni
biincselekmdnyek(kenyszermunk*

@
lt@

- Nemi 6let szabads 6ga es a nemi
erkolcs elleni biincselekm6nyek (a

@
- Gyermekek drdekdt sdrt6 6s a

csal6d elleni brincselekm6nyek
(kiskoni vesz6lyeztetdse)

- Emberi m6lt6sdg 6s egyes alapvet6
j ogok elleni brincselekmdnyek

- Kozleked6sibrincselekmdnyek
- Kornyezet ds termdszet elleni

brincselekmdnyek
(termdszetk6rosit6s,
kornyezetk6rosit6s,
hullad6kgazdSlkod6s rendjdnek
megsdrt6se)

- Igazs6gszolg6ltatds elleni
btincselekm6nyek

- Hivatalibrincselekmdnyek,
- Hivatalos szemdly elleni

brincselekmdnyek

- Kdznyugalom elleni
biincselekmdnyek

- Kdzbizalom elleni
biincselekm6nyek

- Kdzigazgat6s rendje elleni
biincselekm6nyek

- Vagyon elleni brincselekm6nyek
- Szellemi tulajdon elleni

btincselekm6nyek

Kiilon elj6r6sokb6l:

- Fiatalkorriak elleni biintetoeli6r6s

dr+arga+4egd€+nq
dr, Szikszai Emese,
M6tdnd dr. R.apport Gycingyi,

r. Liszkai Judit. dr
Mihalik-Dobi Anita
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Eljhr 6s mentessdget elv ez6
szemdllyel szemben
Elj6r6s egyezsdg eset6n
B iinteto v e gze s me gho zatalfir a
ir6nyul6 elj6r6s
Elj6r5s t6voll6v6 terhelttel szember
Elj 6r6s ki.ilfolddn tart6zkod6
terhelttel szemben
B iztositdk let6tbe helyez6sdvel
foly6 eljdr6s
Maginvild,as eljrir6s
P6tmag6nv6das elj6r6s
Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzhferhetetlenn6
t6tele 6rdek6ben

alapiigyhoz tartoz6 egyszeriisitett
feliilvizsg6lat 6s kiiliinleges
eljdr6sok

meneki.iltiigyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torvdny szerinti
eliSr6sok)

T4 dr. Tomon6 dr.
Liszkai Judit bir6,
kijekilds:
fiatalkoruak elleni
biintetoelj6r6sban
itllkezo bir6,
nyomoz6si bir6

Biintet6 peres i.igyek:
Elet, testi 6psdg, eg6szs6g elleni
brincselekm6nyek
E gdszsd get v eszeTy ezteto
brincselekmdnyek
Emberi szabads6g elleni
biinc selekm6nyek (*enyszemunt<a

@
k€nysz@
Nemi 6let szabads6ga 6s a nemi
erkrjlcs elleni brincselekm6nyek
Gyermekek 6rdek6t sdrto 6s a
csalSd elleni brincselekm6nyek
(kiskorf veszdlyeztetdse)
Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapvet6
j o gok elleni brincselekmdnyek
Kcizleked6si brincselekmdnyek

Qhrmiiv ezet6s ittas 6llapotban,
jfircniv ezetds b6 dult 6l lapotb an,
jilrmiv ezetes tiltott 6ten gedds e)
Kcirnyezet ds term6szet elleni
brincselekm6nyek
Igazs ilgszolg 6ltat6s e I I en i
brincselekm6nyek

Hivatali brincselekm6nyek,
Hivatalos szemdly elleni
biincselekm6nyek
Koznyugalom elleni
brincselekmdnyek
Kozbizalom elleni
brincselekmdnyek

&++arga+,aagd€kq
dr. Szikszai Emese,
M6t6nd dr. Rapport Gyongyi,
dr.IszSly Gyorgy,

@
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr Mihalik-Dobi Anita
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Kdzigazgatds rendj e elleni
brincselekm6nyek
Vagyon elleni er6szakos
brincselekmdnyek
Vagyon elleni brincselekm6nyek
Szellemi tulajdon elleni
brincselekm6nyek

Ki.il6n elj6r6sokb6l:
Fiatalkorilak elleni btintetri elj drds
Elj6r6s mentess6get 6lv ezo
szem6llyel szemben
Elj6r6s egyezs6g eset6n
B tintet6 v e gze s me gho zatalfir a
ir6nyul6 eljdrds
Elj 6r6s t6voll6v6 terhelttel szember
Elj 6r6s kiilfoldon tart6zko d6
terhelttel szemben

B iztosit6k letdtbe helyez6sdvel
foly6 elj6r6s
Mag6nv6das elj6r6s
P 6tmagfinv 6das elj r[r6s

Elj5r6s vagyon vagy dolog
elvondsa, adat hozzhferhetetlenn6
t6tele 6rdekdben

alapiigyhciz tartozo egyszenisitett
feli.ilvizsg6lat 6s kiilcinleges
elj5r5sok,
menekiilti.igy i orizettel kapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
200'1. 6vi LXXX. torvdny szerinti
eli6rdsok)

Civilisztikai iigyszakok

Tan6csszSm N6v Intezett ii gy c s op ortok Helvettesitds. sorrendben
2. Gregorn6 dr.

Szab6 Dorottya
bir6

Civilisztikai peres iigyek :

apas6gi 6s szhrrnazhs meg6llapit6sa
ir6nti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
hhzasshgi peren kivtil drv6nyesitett
hdzass6gi vagyonjogi ig6ny 6s
6lett6rsak vagyonj ogi igdnye
hhzasshgi perek - amelyben sziiloi
feliigyelettel kapcsolatos kereseti
k6relem nincs
gyermek tarthsa ir6nti perek
torvdnyen alapul6 egydb tart6si
perek
tulajdoni perek
birtokv6delmi oerek

dr. Tom6 Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Seboknd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. Luk6csi Krisztina.
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese
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lak6si.igyi perek
drcikldsi perek
szerz6d6ses jogviszonyb6l ered6
kotelmi perek
szerzod6sen kivtili k6rt6ritdsi perek
v6grehajtSssal kapcsolatos perek
gazdasdgi perek

Nemperes iigyek:
t6vol1aft6si i.igyek
apas6g vdlelm6nek megdontdse
egyezs6gi kisdrletre idezes
v Slasztilsi ndvj e gyzdkke I
kapcsolatos elj6rSs
menektiltiigy i orizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX. torv6ny szerinti
elj6r6sok)

- bir6i hatfskorbe tartozo nemperes
tigyek

a dr, Tom6 Csaba
bir6

Civ ;

megSllapit6sa

gondnoks6ggal kapcsolatos perek
hilzasshgi peren kivi.il 6rvdnyesitett
h6zass6gi vagyonjogi ig6ny ds
6lett6rsak vagyonj ogi igdnye
gyermek tart6sa ir6nti perek
tcirv6nyen alapul6 egy6b tart6si
perek

tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6siigyi perek
orcikl6si perek
szerz6ddses j ogviszonyb6l eredo
kotelmi perek
szerzoddsen kiviili k6rt6ritdsi perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
t6voltart6si iigyek
apasdg vdlelm6nek megdont6se

- egyezsdgi kisdrletre id6z6s

- vllasztdsi ndvjegyzdkkel
kapcsolatos eljdr6s

- menekiilti.igyi 6rizettel kapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX. tcirv6ny szerinti
elj6r6sok)

- bir6i hat6skdrbe tartoz6 nemperes
tigyek

Gregornd dr. Szab6 Dorottya
dr. Czep6 Katalin,
Seb6knd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
dr. Truk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese

4. dr. Czep6 Katalin
bir6

Civilisztikai peres iigyek :

h6zass6gi perek
apas6gi 6s szhrmazds megdllapit6sa
ir6nti perek

Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tom6 Csaba,
Sebokn6 dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
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gondnoksSggal kapcsolatos perek
orokbefogad6ssal kapcsolatos
perek
hhzasshgi peren kivtil 6rvdnyesitett
hflzassilgi vagyonj o gi i gdny ds

6lett6rsak vagyonj ogi igdnye
sziiloi feliigyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tartdsa ir6nti perek
kap c s o I attart 6s szab 6ly o zdsa
torv6nyen alapul6 egy6b tart6si
perek

tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lak6siigyi perek
or<ikl6si perek
szerz6d6ses jogviszonyb6l eredo
kcitelmi perek
szerz6d6sen kivtili kdrtdritdsi perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes tigyek:
t6voltaft6si i.igyek

apasSg v6lelm6nek megdontdse
egyezs6gi kisdrletre id6zds
v Slaszt6si ndvj e gyzdkke I
kapcsolatos elj5r6s
kapcsolattartds vd grehajt6sa
meneki.ilti.igyi orizettel kapcsolatos
i.igyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. trirv6ny szerinti
elj6r6sok)
bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
iigyek

dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese

5 Seb6kn6 dr. Barna
Andrea bfr6

Civilisztikai peres iigyek :

hdzass6gi perek
apas6gi 6s szhrmazils meg6llapit5sa
ir6nti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
orokbefogad6ssal kapcsolatos
perek

hizasshgi peren kiviil 6rv6nyesitett
hizassilgi vagyonjogi igdny 6s

6lett6rsak vagyonj ogi ig6nye
sziiloi feliigyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tartAsa ir6nti perek
kap c s o I attart 6s szab 6ly o zhsa
torvdnyen alapul6 egydb tart6si
perek

tulajdoni perek
birtokv6delmi perek

- lakdsiigyi perek

- orokldsi perek

Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tcimo Csaba,
dr. Czepo Katalin,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. TrukScsi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagt Emese
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szerzoddses j ogviszonyb6l ered6
kotelmi perek
szerz6d6sen kfviili kdrt6ritdsi perel
vdgrehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
t6voltaft6si iigyek
apasdg v6lelm6nek megdont6se
egyezs6gi kisdrletre iddz6s
vSlaszt6si ndvjegyz6kkel
kapcsolatos elj6r6s

- kapcsolattaftSsv6grehajtdsa

- menekiilti.igyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. tdrvdny szerinti
elj6r6sok)

- bir6i hat6skorbe tartozo nemperes
iigyek

18. dr. Szendi-Horvd
Erika Ida bfr6

C ivilisztikai peres iigyek :

h6zass6gi perek
apas6gi 6s szdrmazds meg6llapitfsa
ir6nti perek
gondnoks5ggal kapcsolatos perek
cirokbefogad6ssal kapcsolatos
perek

hhzasshgi peren kivi.il drv6nyesitett
hi"zasshgi vagyonjogi igdny 6s
6lett6rsak vagyonj o gi ig6nye
sztiloi feltigyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tafiilsa ir6nti perek
kap c s o lattart 6s szab 6ly o z6sa
torv6nyen alapul6 egy6b tart6si
perek
tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6stigyi perek
cirok16si perek

- szerzod6sen kiviili kSrtdrit6si perek

- v6grehajtdssalkapcsolatosperek
Nemperes iigyek:

- thvoltartdsi iigyek
- apas6g v6lelm6nek megddnt6se

- egyezsdgi kis6rletre id6z6s

- villaszthsi n6vjegyzdkkel
kapcsolatos elj6r6s

- kapcsol attarths vdgrehajt6sa

- menektltiigyi 6rizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX. tcirv6ny szerinti
elj6r6sok)

- bir6i hatdskorbe tartozo nemperes
iigyek

Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tom6 Csaba,
dr. Czepo Katalin,
Seb6knd dr. Barna Andrea, dr.
LukScsi Krisztina
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese
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2. mell6klet az igyelosil6si rendhez

A beosztott titk6rok 6s bfr6s6gi iigyint6zok Sltal intezett ii gyek

A mell6klet idobeli hat6lya:2020. szep+embera-+ol 202L januhr I-tol

Tan6cssz6m N6v Intezett iisvcsopoftok Helyettesit6s. sorrendben
15 dr. Csepregi Zita

bir6s6si titk6r
Szab6lysdrl6si iigycsoportok :

kifog6sra indul6 iigyek
elz6r6ssal biintethet6 iigyek
bir6s6g el6 6llit6s
egy6b iigyek

Polg6ri nemperes tigyek:
kapcsolattarl6s v6grehajt6sa

VdgrehajtSsi iigyek:
j ogut6dl6s meg6llapit6sa
birs6g kiszab6sa

felszSmol6s elrendeldse miatti
messztintetds

szab6lys6rt6si i.igyszakban:
dr, Mihalik-Dobi Anita,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagt Emese,

dr,{/arga4,4agdelna,
dr. Szikszai Emese.
M5t6nd dr. Rapport Gycingyi,
dr.Iszilly Gycirgy,

dr. H6mori Katalin Valdria,
dr. Tomon6 dr. Liszkai Judit.

polgdri nemperes 6s

v6grehajt6si iigyszakban:
dr, LukScsi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese,

Gregornd dr. Szab6 Dorottya
dr, Tomo Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Seb6knd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida

l9 dr. Luk6csi Krisztina
bir6s6si titk6r

)olg6ri nemperes iigyek:
t b[r6sdgi titkdri hatdskorbe tartoz1 ilgtek,

kapcsolattartds vdgrehajt6sa

/6grehajt6si iigyek:
kiv6ve a jogut6dl6s megilllapitSsa, birs6g
:iszab6sa 6s felszSmol6s elrendel6se miatti
negsziintet6s)

dr. Csepregi Zita,
dr, Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese,

Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya.
dr. Tcjmo Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida

20 lr. Nagy Emese
rfr1sdgi titkir

I zab dlys drtd s i ilg1,tcs op ort ok :
- kifogdsra induld ilgyek
e lz dr ds s al b ilnt ethet ri iigtek
bir6sdg el6 dll{tds
egydb ilg,,ek
liintetd ilgyszak:
magdnvddas ilg,,ek
bilnt etciv d gz d s me gho z at aldr a ir dnyul 6

I gydszi indttvdnnyal drkezci krimddas
ilntetci iigtek,
e gys z er {is ft ett felillv izs sdl at

lr. Mihalik Dobi Anita
lr. Csepregi Zita
tr. Agoston Anna Fl6ra
tr. Szikszai Emese
tldtdnd dr. Rapport Gyongti
tr. Iszdly Gydrg,,
lr. Hdmori Katalin Valdria
lr. Tomdnd dr. Liszkni Judit

21 dr. Mihalik-Dobi
Anita bir6s6gi titk6r

Szab6lysdrl6si iigycsoportok:
kifog5sra indul6 iigyek
elz5r6ssal biintetheto iigyek
bir6s6g el6 6llft6s
egy6b iigyek

Biintet6 iigyszak:
mag6nv6das i.igyek

dr. Csepregi Zita,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Naglt Emese,

dr,+argaMagdo+$q
dr. Szikszai Emese,
M6t6nd dr. Rapport Gyongyi
dr. Isz6ly Gydrgy,
W
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biintet6 v e gze s me gho zatalilr a
ir6nyul6 iigy6szi inditv6nnyal lrkezo
kozv6das bi.intet6 iigyek

- egyszertisitett feliilvizssdlat

dr. HSmori Katalin Val6ria,
dr. Tom6nd dr. Liszkai Judit

22. dr. Agoston Anna
Fl6ra bir6s6si titk6r

)olg6ri nemperes i.igyek:
r bfr6sdgi titkdri hatdskdrbe tartoz6 ilg1tek,

kapcsolattart6s v6grehajt6sa

/6grehajt6si i.igyek:
(kiv6ve a jogut6dl6s megilllapitdsa, birsdg
kiszabdsa 6s felsz6molSs elrendel6se
miatti megsztintet6s)

dr. Luk6csi Krisztina
dr. Csepregi Zita,
dr. Nagy Emese,
enrfrga+,aa€d€lna
dr'Sziksz*i+mese

@i

ffiia
ffi
Gregornd dr. Szab6
Dorottya,
dr. Tomd Csaba.
dr. Czepd Katalin,
Sebdknd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horvdth Erika

Berta M6ria bir6s6gi
ij;gyintezo

Az 5 6 12008.(III.26.) Korm. rendelet
alapjdn biinteto 6s szab6lysdrtdsi
elj6r6sban ell6that6 hat6skdrbe tartozo
Itgyek

J6nds Kitti

J6nds Kitti bir6s6gi
ijgyintezl

Az 5 6 I 200 8 .(IIL26 .) Korm. rendelet
alapjfin biintet6 6s szab6lysdrt6si
eljSr6sban ellSthat6 hat6skorbe tartoz6
iigyek

Berta M6ria
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3. melldklet az tigyelosztSsi rendhez
A kirendelt bir6k Sltal intezeltiigyek

A melldklet id6beli hatdI 2021 6r l-tol
Tan6cssz6m Ndv Kirendelds a

J6r6sbir6s6ghoz
Intdzelt

figycsoport Helyettesit6s,
sorendben

Honnan Id6tartam
9 dr. Bir6 Mariann

bir6,
kijel0l6s:
fiatalkoruak elleni
btintet6eljiiriisban
itllkezbbtr6,
nyomoz6si bir6

Gyulai
J6r6sbir6s69

BUntet6 iigyszak peres
iigycsoportja:

kdzlekeddsi
biincselekm6nyek,

Ktikin elj6r6sokb61:
Kdzlekeddsi
brincselekmdny tigyt6rgy
esetdn

- Elj6rris egyezs6g esetdn

- Biintet6 vdgzes
me ghozatal6ra irrinyul6
elj6r6s

- Elj6r6s t6voll6vo
terhelttel szemben

- Elj6r6s kiilfrild<jn
tart6zkod6 terhelttel
szemben

- Biztositdk letdtbe
helyezdsdvel foly6
elj616s

- P6tmag6nvddaselj6r6s

- alapiigyhdztartoza
egyszenisitett
feliilvizsgeilat 6s

kiildnleges eli6r6s

dr-Varga
Magdelna,
dr. Szikszai
Emese,

M6tdne dr.
Rapport
Gycingyi,
dr. lsz|ly
Gycirgy,
ee+e$ne++
+es++ei*e
dr. H6mori
Katalin
Val6ria,
dr. Tdm6nd dr.
Liszkai Judit,
dr. Mihalik-
Dobi Anita

6. Dr Bajusz Attila Gyulai
Jdrdsblr6sdg

2021.01.01-
2021.06.30

C iv ilis ztikai p er e s iigt ek :

- dologijogi perek

- gazdasdgi
tdrsasdgokkal
kapcsolatos, kotelmi,
szemdlyistigi,
v 6 gr ehaj t ds i, kdrtdr it ds i
ds tulajdoni perek

Civ ilis ztikai nemp er es

ilg,,ek

Gregornd dr.
Szab6
Dorottya,
dr. Tomd
Csaba,
dr, Czepd
Katalin,
Seb6knd dr.
Barna Andrea,
dr. Szendi-
Horvdth Erika
Idq,
dr. Lukdcsi
Krisztina,
dr. Agoston
Anna Fl6ra,
dr. Nag,t
Emese



20

23 Dx Nag,,Ldszlind
dr Cserndk
Hajnalka b[r6,
kijelalds:

fiatalkorilak elleni
bilntetdeljdrdsban
itdlkezci bir6

Bdkdsi
Jdrdsbir6sdg

202 t .01 .01 .

2021.I2.31.

dtengeddse)
-Kornyezet d.s term4szet
ell eni b{incs el ekm 6 ny ek
- I gazs dgs z o I gdlt at ds e ll eni
btincselekmdnyek
- H iv qt al i b {in c s e I ekm 6ryt e k
-H ivatalos szemdly elleni
biincselekmdnyek
-Kozbiztonsdg elleni
b{incselekmdnyek
(robbandanyaggal vagt
ro b b an6 s z err el v i s s z a dl 6s,

I 6fe gn err el v agt I 6 s z eruel
visszadlds)
-Koznyugalom elleni
b{incselekmdnyek
-Kozbizalom elleni
bilncselekmdnyek
- Ko z igaz gat ds ren dj e ell eni
b{incselekmdnyek
-Vag,,on ell eni er 6s zakos
b{incselekmdnyek
-Vagton elleni
b{incselekmdnyek
-Szellemi tulajdon elleni
b{incselekmdnyek

Killan eljdrdsokb6l;
-Fiqtalkorilak elleni
bilntetdeljdrds
- Elj dr ds mentes s dget dlv ezd
szemdllyel szemben
-Elj drds egtezs 69 esetdn
-Biintet1 vdgzds
m e gho z at al dr a ir dnyul 6
eljdrds
- Elj dr ds t ov o ll 6v 6 t erheltt el
szemben

-Eljdrds kalfaldan
tart6zkod6 terhelttel
szemben

dr. Szikszai
Emese,
Mdtdnd dr.
Rapport
Gydng,,i,
dr. hzdly
Gyorg,,,
Borbdlynd dr.
Acs lldik6,
dr. Hdmori
Katalin
Val6ria,
dr. Tamdnd dr.
Liszkai Judit,
dr Mihalik-
Dobi Anita



-Biztos[tdk letdtbe
helyezdsnel foly6
-Magdnvddas elj
-P6tmagdnvddas
-Eljdrds yaglon
elvondsa, adat
hozzdfdrhetetlennd
4rdehdben

-alapiigthdz
egtszeriis[tett
ds kill\nleges

-menehiltagti
kapcsolatos ilgtek
Meneddkjogr6l
dvi LXXX. torydnv

dolog

2007.



A melldklet idribeli

'2'2

4. melldklet az ilgyelosztdsi rendhez
' kirendelt titkdrok ds bir1sdgi iigtintdzdk dltal intdzett iigyek

2021. ianudr I+51
Tandcsszdm I Kirendelds a

Jdrdsb{r6sdphoz
Intdzett

ilgtcsoport Helyettesftds,
sorrendbenHonnan Id6tartam

T6th Jud,
bir6sdgi ,

Gyulai
Jdrdsbfr6sdg

202 L0I .01 .-
2021.06.30.

Az 56/2008.(IIL26.) Korw.
r endel et al apj dn civ ilis ztikai
eljdrdsban elldthat|
hatdskbrbe tartoz6 ilgtek

dr. Lukdcsi
Krisztina,
dr. Csepregi
Zita,
dr. Nagt
Emese


