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A B 6k6s cs abai Jr[rf sbir6s rig tigyelosztdsi rendj e

hatflyos: 202t. mrireius-++t5l mfjus 15-t6l

1. Alapadatok

I.1. Az iigyeloszt6si rendet a tcirv6nysz6k eln<jke hathrozza meg. Az tigyeloszt6si rendt6l az eljitrfsi
torvdnyekben szab6lyozott esetekben, tov6bbii igazgatisiriton a bir6s6g mtikod6s6t 6rint6 fontos
okb6l lehet elt6rni.

L2. Ajrir6sbir6s6g iigyelosztdsi rendjdt a bir6srigok szewezetlrol es igazgatilsir6I szdlb 2011. dvi
CLXI. torv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH utasit6s (Ig.
szab.) 115. $ (1) bekezddsdben meghatdrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a koll6siumok
v6lem6ny6nek ismeret6ben a kdvetkez6k szerint hat6rozom mes.

2. A birt6s:igon miikiid6 iigyszakok

2.1. Bi.inteto
A j6r6sbir6s6g bir6i (tan6csai) 6s igazs6giigyi alkalmazottar a btintet6elj6r6sr6l sz6lo 2017. 6vi XC.
tdrvdnyben (Be.) 6s az egyeb jogszabiiyokban meghatinozott, a j6rrisbfr6s6g hat6skor6be 6s
illetdkessdgebetartozo, a kovetkez6 tigycsoportokba sorolt btintet6iigyekben j6rnak el.

2.1 . L Bi.intet6 iigyszak i.igyc sop ortj ai fel s oroliis a
o els6fokribtintet6iigy
. fiatalkorubiintetoiigye
o biinteto nemperes iigy
o bfr6sdgi mentesit6s ir6nti iigy
o nyomozrisi bir6i iigyek
. egy6b (vegyes) tigy

2.2. Szab6lys6rt6s
A jdr6sbir6s6g birdi 6s igazs6giigyi alkalmazottaiaszab6lys6rt6sekr6l, aszabilysert6si elj6r6sr6l6s a
szab6lysdrtdsi nyilviintart6si rendszerr6l sz6lo 2012. 6vi II. torv6nyben (Szabs,tv.) es az egy6b
iogszab|lyokban meghat6rozott, ajdr6sbir6s6g hat6skor6be 6s illet6kessdg6be tartoz6, a kovetkezo
iigycsoportokba sorolt szab6lysdrt6si iigyekben j 6rnak el.

2.2 . L S zab6ly s6rt6si iigy s zak tigy csoportj ai fels orol iis a
. szabfiys6rt6si hat6s6g hatitrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
. szabflys6rt6si elzitrfssar is srijthat6 szab6lys6rt6s miatti i.igy
. szabillys6rtdsi iigyben emelt iigy6szi 6v6s
. szabiiys6rtdsi perrijit6si iigy



. szabAlysdrtdsi egy6b i.igy

2.3. Civilisztika
A j6r6sbir6s6g birrii (tan6csai) 6s igazs6gtigyi alkalmazottai a polg6ri perrendtart6sr6l s2616 1952. evi
III. tcirvdnyben (Pp.), valamint a2016.6vi CXXX. tdrv6nyben (rij Pp.) 6s az egydb jogszabillyokban
meghathrozott, a j6rdsbir6srig hat6skor6be 6s illet6kess6g6be tartozS. a kovetkezo rigycsoportokba
sorolt polg6ri iigyekben j6rnak el.

2.3 .L Civilisztikai iigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.L Polg6ri iigyszak iigycsoportj ai felsorol6sa
o elsofokri polg6ri peres i.igy
o polg6ri nemperes iigy
. v6grehajt6si iigy

2.3.3. Gazdashgi
2.3 .3 . I . G azdas 6gi iigy szak i.igyc s oportj ai fel s orol 6s a
o els6foki gazdashgi peres i.igy
o elsofokri gazdasdgi nemperes tigy

3. Ugyszakok szerinti tigykiosztr[s

A i6rhsbir6s6g elncike a kioszt6snak a bir6k, a bir6s6gi titk6rok, a bir6sdgi iigyintdzo kozotti
munkateher jelentos elt6r6sdt eredm6nyez6 hat6sdt (munkateher kiegyenlitdsdnek elve), tovtbb| az
tigyeloszt6si rend m6dosft6s6nak felt6teleit negyeddvente fehilvizsg6lja, ds sziiks69 eset6n
kezdem6ny ezi az tigyeloszt6si rend m6dosit6s6t.

Az i.igyteher megoszl6s6t 6rdemben befoly6sol6, elore nem 16that6 kciriilm6ny bekovetkezdsdt kcivet6
30 napon beliil az tigyelosztfsi rendet feliil kell vizsg6lni.

Az iigyeloszt6si rend feltilvizsg6latfinak sziiksdgess6ge eset6n a tiirv6nyszdk illet6kess6gi teriilet6hez
tartoz6 j6r6sbir6s6gi elnok az tigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslatdt a feli.ilvizsgflatra
okot ad6 kortilmdnyr6l val6 tudomfsszerzdst kovetoen halad6ktalanul megkiildi a torv6nysz6k
elncikdnek. A m6dosit6 javaslat megkiild6sdt megelozlen az 6rintett birrlkkal lehetos6g szerint
egyeztetni kell, 6s abirdk v6lemdny6t a m6dosit6 javaslattal egyiitt meg kell ktildeni.

3.1. Az iigykioszt6sra jogosultak-beledrtve a helyettesitdst is
Az tigyek kioszt6s6t biintet6 iigyszakban a j6r6sbir6s6g elnoke, polg6ri iigyszakban a
j6r6sbir6s6g elnokhelyettese vegzi. Az elnok helyettesit6s6re a biintet6 i.igyszakba, az
elnokhelyettes helyettesit6s6re pedig a polg6ri tigyszakba beosztott birdk atanhcsszitmnovekvo
sonendj 6ben j ogosultak.

Krzttrt a kioszt6sb6l, aki az tigyben a Be., a Pp., azij Pp. vagy a Szabstv. alapjdn bir6kdnt nem
i|rhat el, kivdve azigyfel6ltal bejelentett 6s m6g el nem bir6lt elfogults6gi kifog6s eset6t. A
kioszt6sra jogosult kizfurtsSgakor a helyettesitds szabillyaitkell alkalmazni.

3 .2 . Az iiltal 6no s an alkalmazott ri gyki o s zt6s i m6 ds zer me ghatfur o z6s a
Az tigykiosztds alapja minden tigycsoportban az 6rkez6si sorrend. Az tigyek tan6csra kioszt6sa
iigycsoportonk6nt, a soron kovetkez6 tigyszdm 6s a tan6csokszfimozds6nak sorrendje szerint tort6nik.

3.3. Tdbb tigyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazts6val kiosztand6 iigyek kioszt6s6nak szabiiyai
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A polg6ri, a gazdasiryi 6s a btinteto perek esetdben az iigykioszitis alapja az erkezdsi sorrend. Az
iigyek kioszt6sakor figyelembe kell venni azt,hogy az adotttipusir tigyet (iigyt6rgy 6s iigyminos6g)
mely tan6csok tfugyaljdk (szakosod6s). A konkr6t iigy kiosztiisa teh6t tigyt6rgyank6nt e.
iigyminosdgenk6nt a kovetkez6 figysz6m 6s a tan6cs ok szdmoz6shnak sonendi{ben t6rt6nik.

Btintet6 tigyszakban:
Az tigykiosfiilsrajogosult meghatdrozza akiosztand6 i.igy neh6zs6gi fok6t (srilyszdmtft), majd,
annak megfeleloen kiosztja atanircsszitm szerint soron kovetkezo bir6ra az i.igycsoportonk6nti,
illetve azigy tfirgya szerinti szakosod6st is figyelembe v6ve.
Elj6rSs bir6s6g el6 6llit6s eset6n ds nyomoz6si bir6 hat6skor6betartoz6 tigyek eset6n akioszt6s
automatikus: P6ros h6ten a7. sz. tan6cs, pdratlan h6ten a 10. sz6mri tandcsra t6rt6nik a kioszt6s
azzal, hogy a megelozo h6t utols6 napjrln erkezett, s nem aznap rntezendo nyomoziisi iigyeket a
m6sik tan6cs kapja. Munkanapon kfvtil intdzend6 nyomoz6si bir6i tigyek a k6szenl6ti 6s tigyeleti
szabtlyzatban foglalt k6szenl6ti beoszt6s figyelembevdteldvel, ar6nyosan tort6nik.
Menektiltii gy i orizettel kapcs o lato s B eii. iigyc s op ortri iigyek :

A tanScsok - tan6cs sorrendben el6re meghattrozott - heti v6lt6sban intezik az tigyeket,
automatikus kioszt6s mellett.

S zab6lys6rt6si tigyszakban:
A szign6l6s az tigycsoportnak 6s azdrkez6snek megfelel6en automatikus, iigycsoportonk6nt beli.il
6rkez6si sorrendben a 15 . sz., a 20. sz. es a 21. sz. tan6cs kcizott egyenl6 ardnyban.

Civilisztikai tigyszakokban :

Az tigykioszt6sra jogosult meghatfrozza akioszland6 i.igy nehdzs6gi fokrit (sirlyszhmffi), majd,
annak megfelel6en kiosztja atan6csszfrm szerint soron k6vetkez6 bir6ra az iigycsoportonk6nti,
illetve Migy tftrgya szerinti szakosod6st is figyelembe v6ve.
A polgdri peren kiviili iigyek a szignfiils az i.igyeloszt6si rendben meghatdrozott iigytipusok
szerint automatikus 6rkez6si sorrendben. A civilisztikai tigyszakos bir6k 6ltalrntezendo nemperes
iigyek kdztil a megellzo es az ideiglenes megel<izo tiivoltart6s, valamint a kapcsolattarl6s
v6grehajtdsnak elrendel6se tigymin6sdgri iigyek kioszt6sa az lrkezdsi sorrendben tort6nik a
tan6cssziimnak megfelelo sorrendben.
A v6grehajt6si i.igyszakb an a szigndkis automatikus.

3.4. Az 6ltalSnosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszertSl tortdno elt6r6s esetei meghat6roz1sa,
amelyek kiikinosen
3.4.1. Eltdr6s az ligy tttrgydhoz k6pest

3 .4.I.1 . Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3 .4.L2. Nemzetkozi elemet tartalmaz

3 .4.2. Perj o gi hely zethez kdpest
3.4.2.1. Soron kivtili iigy
3 .4.2.2. Egyesft6s, egytittes elbir6l6s v6gett
3 .4.2.3 . Bir6 krzdrftsa miatt
3.4.2.4. Azngy el6zmdnyi eljirdsaval fenn6ll6 szoros osszefiigg6s miatt

3.4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3 .4.3 .1. Ugyh6tral6k feldolgo zfsa miatt
3 .4.3 .2. Ugy munkaig6nyess6ge, terj edelme miatt
3 .4.3.3 . Az tigyek 6rkez6sdb6l ad6d6 egyenlotlensdg kikriszobcildse 6rdek6ben

3 .4.4. pgy6.b kiirtilm6nyekhez k6pest
3 .4.4.1 . It6lkez6si sztinet tartama alatt vagy miatt
3.4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel aztJLgyjelleg6re
3.4.4.3. Bir6 szolg6lati viszony6nak megsztindse miatt
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3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3.4.4.5. Tcibb szempont egytittes fenn6ll6sa

3.5, A vezet6k itltalintezett iigyek kioszt6s6nak m6dszere

A bir6s6gi vezeto r6sz6re az iigyek kioszt6s6t befoly6solhatja at6rgyal6si kotelezettsdg mertdke
6s az rgazgat6si feladatok munkaterhe. A r6szdre tcirt6n6 iigykioszt6s az fltalfinos m6dszerek
alapj 6n tort6nik az 3 .2 -3 . 4 . p ontban me gj eloltek szerint.

3.6. Az iigykioszt6s menete
3 . 6. I .A kiosztand6 ilgy bemut at6sa az iigykio szt6sra j o gosultnak

A bfr6s6gok egys6ges iratkezel6si szabdlyzathrol szolo 1712014. (XII.23.) OBH
utasitfs (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelmdben a kezdoiratot 6s a kezd6iratk6nt kezelendo
iratot iigyiratk6nt az esetleges el6zm6nyi iigyiratokkal felszerelve a lajstromba tort6no
bejegyzds nap16n, de legkds6bb az drkez6st kovet6 munkanapon az kodavezeto
bemutatj a az igy elo sztdsra j o go sult bf 16 s rigi vezet6nek.

3 .6.2.A2 irat tfija, a kozremrikod6k feladatai
Az iigy kioszt6s6ra jogosult az eljftr6 bir6t legk6s6bb az irat bemutatilsdt koveto
munkanapon a jelen flgyelosztSsi rendben foglaltaknak megfeleloen kijeloli. A
kijelolds ut6n az iratot nyomban vissza kell juttatni azirodinak. Azirod,a az eljfurobiro
kijelcil6se ut6n a lajstromba bejegyzi az eljiro bir6i tan6cs sorszfm6t, majd aziratot a
bir6nak a kijeldlds napjhn, de legk6sobb a k6vetkez6 munkanapon bemutatja.

3.7 . Az fitosztds rendje
Az tigyek fitosztisdra csak kivdtelesen, a jogszabdlyban el6irt feltdtelek fenn6ll6sa eset6n
keriilhet sor azzal, hogy ilyen esetben azigy kiszign6l6s a azigyelosAhsirendben meghat6rozott
6ltal6nos szab6lyok szerint tortdnik.
3.7 .l.Az ittosztds esetei

A bfr6s6g elnoke, illetve az flgykiosztisra jogosult m6s bir6s6gi vezeto azigy intdz6sdvel
m6sik tan6csot (bfr6t) jelol ki akiz6r6sa, abir6 szolgillativiszony6nak megsztin6se, a tart6s
tiivolldte, azigy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, azegyenletes munkateher biztosit6sa
azigyhffiral6k feldolgozdsa, abiro 6thelyez6se, kirendelds e eskrzfrhsa eset6n.

3.7 .2. plj6ras az ijgy 6tosztilsakor
Atosztdskor azigy iratai bemutatdsrakeriilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, o azftaton
az ffiosztf.s okrlnak megjelcil6se mellett mdsik tandcsot (bir6t) jelcil ki, 6s d6tummal,
al6ir6ssal elldtva bemutatja azirodfnak azigyet az fitosztfs lajstromban tort6no 6tvezet6se
drdekdben. A Beisz. 87. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijelol6s m6dosit6sa esetdn aziroda
az igyrat bemutat6sdval 6rtesiti mind a kor6bban, mind az rijonnan kijelolt bftot. Az
6toszt6s az iitalilnos tigykioszt6si m6dszerek szerint trirtdnik.

3.8. A helyettesit6s rendje
A helyettesit6s rendj 6t az 'j'gy elosztdsi rend mell6kletei hrtalmazzilk.

3.9. A jelen iigyelosztrlsi rend az I.,2., 3 ., 4. szitmri melldklet eket tartalmazza.
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1. mell6klet az fgyelosztrisi rendhez
A beosztott bir6k 6ltal intezelt iigyek

A mell6klet id6beli hat6lya: 2021. mhrcius 15-t6l

Biintet6 szak
Helyettesft6s, sorrendben

dr. Szikszai Emese
bir6,
kijelolds:
fiatalkoniak elleni
bi.intetoeljrir6sban
itelkezo biro,
nyomozSsi bir6

Nyomoz6si bir6 hat6sko rebe tartozo
tigyek

Biinteto peres tigyek:
Elet, testi 6psdg, eg6szs6g elleni
biincselekm6nyek
Emberi szabadsSg elleni
brincselekm6nyek
Gyermekek 6rdek6t s6rt6 6s a
csal6d elleni biincselekmdnyek
(tart6s elmulaszt6s6nak v6ts6 ge)
Emberi mdlt6s6g 6s egyes alapvet6
jogok elleni brincselekmdnyek

- Kcjzleked6sibrincselekmdnyek

Qhrmiv ezet6s ittas Sllapotban,
j ilrmiiv ezetes b6dult 6llapotban,
jilruniv ezetds tiltott 6ten ged6s e)
Kornyezet 6s termdszet elleni
btincselekmdnyek
Igazshgszolg6ltat6s elleni
biincselekm6nyek
Koznyugalom elleni
btincselekm6nyek
Kcizbizalom elleni
biincselekm6nyek
Kozigazgatds rendj e e lleni
brincselekmdnyek
Vagyon elleni er6szakos
biincselekm6nyek
Vagyon elleni bfi ncselekmdnyek

Kiilon elj6r6sokb6l:
Elj6rSs bir6s6g el6 6llitds esetdn
Fiatalkoniak elleni biintetoelj6r6s
Elj 6r5s mentessdget eIv ezo
szem6llyel szemben

Elj6r5s egyezs6g esetdn
B iintet6 v e gze s me gho zatallr a
ir6nyul6 elj6rSs
Elj6rds t6volldvo terhelttel szembe
Elj 6rds kii lfoldon tart6zko do
terhelttel szemben

Biztositdk letdtbe helyezdsdvel
foly6 eljdr6s
Mag6nv6das elj6r6s
P6tmag6nvSdas eli

M6t6n6 dr. Rapport Gydngyi,
dr. Isz5ly Gyrirgy,
dr. Hiimori Katalin Val6ria,
dr. Tcimon6 dr. Liszkai Judit,
dr. Mihalik-Dobi Anita



Eljrir6s vagyon vagy dolog
elvondsa, adat hozzhferhetetlenn6
t6tele drdekdben

- alaptigyhdz tartozo egyszertisitett
feltilvizs96lat 6s kiilcinle ges
eljdrSsok

- menekiilttigyi orizettel kapcsolatos
tigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. tcirv6ny szerinti
eli6r6sok)

8 Mdtdnd dr.
Rapport Gycingyi
bir6,
kijelolds:
fiatalkorfak elleni
biintetoelj6rdsban
itelkezobiro,
nyomoz6si bir6

Btinteto peres iigyek:
Elet, testi 6ps6g, egdszs6g elleni
brincselekm6nyek,
E g6szs6 get v esz|ly ezteto
brincselekmdnyek
Emberi szabads6g elleni
brincselekm6nyek
Nerni 6let szabadshga 6s a nemi
erkolcs elleni btincselekm6nyek
Gyermekek drdekdt s6rt6 6s a
csalSd elleni biincselekmdnyek
(tartSs elmulaszt6sa, kiskorf
veszdlyeztet6se)
Emberi mdlt6s6g 6s egyes alapveto
j o gok elleni brincselekmdnyek
Kcjzlekeddsi brincselekm6nyek

QLr mrjv ezet6 s ittas 6llap otban,
jfirrli,iiv ezetds b6dult 6ll apotb an,
j 6rmiv ezetds ti ltott Sten ged6se)
Kornyezet 6s term6szet elleni
brincselekmdnyek
lgazsilgszolgSltat6s elleni
brincselekm6nyek
Hivatali biincselekmdnyek
Hivatalos szemdly elleni
brincselekm6nyek
Kdznyugalom elleni
brincselekm6nyek
Kozbizalom elleni
biincselekm6nyek
Kdzigazgaths rendj e elleni
btincselekm6nyek

Vagyon elleni eroszakos
brincselekm6nyek
Vagyon elleni btincselekm6nyek
Szellemi tulajdon elleni
brincselekm6nyek

Ktilon eljSr6sokb6l:
Fiatalkorriak elleni biintet6elj 6r5s

Elj6r6s mentess6get 6lv ezo
szemdllyel szemben

EliSrSs esyezsdg eset6n

dr. Szikszai Emese,
dr. Isz6ly Gycirgy,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tcimon6 dr. Liszkai Judit,
dr. Mihalik-Dobi Anita



B iinteto v 6 gze s me ghozatalir a
ir6nyul6 eljhrhs
Elj6r6s t6volldv6 terhelttel szember
Elj 6r5s kiilfold ctn tart6zko d5
terhelttel szemben

Biztosit6k let6tbe helyezdsdvel
foly6 elj5r6s
Mag6nv6das elj6r6s
P6tmagfinvhdas elj6rSs
Eljdr6s vagyon vagy dolog
e lvon6sa, adat hozziferhetetlennd
tdtele 6rdek6ben

menekiilttigyi 6rizettel kapcsolatos
i.igyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torv6nv szerinti
eli6r6sok)

10 dr.Iszilly Gyorgy
bir6,
kijelolds:
fiatalkoruak elleni
bi.intetoelj6rSsban
itelkezobiro,
nyomoz6si bir6

Nyomoz6si bir6 hat6skdrdbe tartozo
tigyek

Biintet6 peres iigyek:
Elet, testi 6ps6g, eg6szs6g elleni
biincselekmdnyek (testi s6rtds,
segitsdgnyrijt6s elmulaszt6sa)
Emberi szabads6g elleni
biincselekm6nyek
Emberi mdlt6sSg 6s egyes alapvet6
jogok elleni brincselekm6nyek
Kozlekeddsi biincselekm6nyek
Kcirnyezet 6s term6szet elleni
brincselekm6nyek
(orvvadSszat, owhalSszaI,
hullad6kgazd6lkod6s rendj 6nek
megsdrt6se)

Hivatalos szem6ly elleni
biincselekmdnyek
Kcjzbiztons6g elleni
brincselekmdnyek
(robban6anyaggal vagy
robban6szerrel visszadlds,
lofegyverrel vagy loszerrel
vissza6l6s)
Koznyugalom elleni
brincselekmdnyek (gar Szdasilg,
rendbont6s)
Kozbizalom elleni
brincselekm6nyek
Vagyon elleni er6szakos
brincselekmdnyek
Vagyon el leni brincselekmdnyek

Kiilon elj6r6sokb6l:
Elj6r6s bir6s6g el6 6llitSs eset6n
Fiatalkorriak elleni btintetoeli6r6s

dr. Szikszai Emese,
M6tdn6 dr. Rapport Gycingyi,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tomon6 dr. Liszkai Judit,
dr. Mihalik-Dobi Anita



Elj6r6s mentess6get 6lv ez6
szem6llyel szemben
Elj6rds egyezsdg eset6n
B iinteto v e gze s me gho zatalfur a
ir6nyul6 eljSr6s

Elj6r6s t6voll6vo terhelttel szembe
Elj 6r6s kiilfoldon tart6zkod6
terhelttel szemben
Biztosit6k letdtbe helyez6sdvel
foly6 elj6r6s
Mag6nv6das eljSrds
P6tmag6nv6das eljdr6s
Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzhferhetetlennd
tdtele 6rdek6ben

alaptigyhoz tartoz6 egyszertisitett
feliilvizs g5lat 6s kiilcinle ges
eljfr6sok

menektiltiigyi orizettel kapcsolatos
i.igyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
200'7. evi LXXX. tcirv6ny szerinti
eli6r6sok)

1l Borb6lynd dr. Acs
Ildik6 bir6,
kijelol6s:
fiatalkorriak elleni
biintet6elj6r6sban
itllkezo bir6,
nyomoz6si bir6

NyomozSsi bir6 hat6skd r ebe tartozo
i.igyek k6szenl6t (ti gyelet) idej dn

dr. Szikszai Emese,
M6t6n6 dr. Rapport Gyongyi,
dr. Iszdly Gyorgy,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tomond dr. Liszkai Judit,
dr. Mihalik-Dobi Anita

1aIJ dr. H6moriVal6ria
Katalin bir6,
kijelolds:
fiatalkoniak elleni
bi.intet6elj6r6sban
itllkezo biro,
nyomozSsi bir6

Bilntet6 peres tigyek:
Elet, testi 6ps6g, eg6szsdg elleni
biincselekmdnyek
E gd szs6 get v eszely ezteto
btincselekm6nyek
Emberi szabads6g elleni
brincselekm6nyek
Nemi 6let szabads6ga 6s a nemi
erkolcs elleni btincselekmdnyek
Gyermekek 6rdekdt s6rt6 ds a
csalfd elleni biincselekmdnyek
(kiskoni vesz6lyeztetdse)
Emberi m6lt6s5g 6s egyes alapvet6
jogok elleni biincselekm6nyek

- Krjzleked6sibiincselekmdnyek

- Kcirnyezet 6s termdszet elleni
brincselekmdnyek
(term6szetk5rosit6s,
kcirnyezetk6rosit6s,
hulladdkgazd6lkod6s rendj 6nek
megs6rt6se)

- Igazsdgszolg6ltat6s elleni
btincselekmdnyek

- Hivatalibiincselekm6nvek.

dr. Szikszai Emese,
M6t6nd dr. Rapport Gyongyi,
dr.Isz|ly Gyorgy,
dr. Trim6n6 dr. Liszkai Judit,
dr. Mihalik-Dobi Anita



- Hivatalos szemdly elleni
biincselekmdnyek

- Koznyugalom elleni
brincselekm6nyek

- Kdzbizalom elleni
brincselekm6nyek

- Kdzigazgat6s rendje elleni
brincselekm6nyek

- Vagyon elleni brincselekm6nyek
- Szellemi tulajdon elleni

brincselekm6nyek

Ktilon elj6r6sokb6l:

- Fiatalkoniak ellenibiintetoelj6rSs
- EljSr6s mentess6get elvezo

szem6llyel szemben

- Elj6r6s egyezsegesetdn

- Biinteto vdgzes meghozatalfira
ir6nyul6 elj6r6s

- Elj6r6s tdvoll6vo terhelttel szember
- Elj6r6s ki.ilfcjldon tart6zkodo

terhelttel szemben

- Biztosit6k letdtbe helyezds6vel
foly6 elj6rSs

- MagSnv6das elj6r6s
- P6tmag6nvSdaseljdr6s
- Elj6r6s vagyon vagy dolog

elvon6sa, adat hozz|ferhetetlenn6
tdtele drdekdben

alaptigyhdz tartozo egyszenisitett
feliilvizs gSlat 6s ktilonleges
elj6r6sok

menekiiltiigyi 6rizettel kapcsolatos
tigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. tcirv6ny szerinti
eli6r6sok)

t4. dr. Tom6n6 dr.
Liszkai Judit bir6,
kijekil6s:
fiatalkorfak elleni
biintet6elj6rSsban
itllkezobir6,
nyomoz6si bir6

Biinteto peres iigyek:
Elet, testi 6ps6g, eg6szs6g elleni
brincselekm6nyek
E g6szsd get v esz6ly eztetS
biincselekmdnyek
Emberi szabads6g elleni
biincselekmdnyek
Nemi 6let szabadsSga 6s a nemi
erkolcs elleni brincselekm6nyek
Gyermekek 6rdekdt s6rto 6s a
csal6d elleni brincselekm6nyek
(kiskorri vesz6lyeztet6se)
Emberi m6lt6s6g ds egyes alapvet6
jogok elleni brincselekmdnyek
Kozleked6si brincselekm6nyek

Q {nmrjv ezetds ittas 6llap otban,

i 6rmiv ezetes b 6 dult 6ll apotb an.

dr. Szikszai Emese,
M6t6nd dr. Rapport Gyongyi,
dr. Isz6ly Gyorgy,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Mihalik-Dobi Anita
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j Srmtivezetds tiltott 6tenged6se)
Kcirnyezet 6s termdszet elleni
brincselekm6nyek
IgazsSgszolg6ltatds elleni
brincselekm6nyek
Hivatali brincselekmdnyek,
Hivatalos szem6ly elleni
biincselekm6nyek
Koznyugalom elleni
brincselekm6nyek
Kozbizalom elleni
biincselekmdnyek
Kozigazgatils rendj e e I leni
btincselekm6nyek
Vagyon elleni er6szakos
brincselekm6nyek
Vagyon elleni brincselekmdnyek
Szellemi tulajdon elleni
btincselekm6nyek

Ktilon elj6r6sokb6l:

- Fiatalkorriak elleni biintet6 elifr6s
Elj6rSs mentess6get elv eziS

szemdllyel szemben

EljSr6s egyezs6g eset6n
Biinteto v6gz6s meghozatal6ra
ir6nyul6 eljdr6s
Eljdr6s tSvoll6vo terhelttel szembe
Elj 6r6s kii lfo lddn tart6zko d6
terhelttel szemben

B iztosft6k let6tbe helyez6s6vel
foly6 elj6rSs

Magilnvildas elj6rSs
P6tmag6nv6das eljdr6s
Elj6rds vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzhferhetetlenn6
t6tele drdek6ben

alaptgyhdz taftoz6 egyszertisitett
feliilvizs g6lat ds ktilonleges
elj6r6sok,

- menekiiltiigyi 6rizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. torvdny szerinti

Tan6cssz5m Ndv Intezett tisycsoooftok Helvettesit6s. sorrendben
2. Gregorn6 dr.

Szab6 Dorottya
bir6

Civilisztikai peres tigyek:
apas6gi 6s szfinnazils meg6llapit6sa
ir6nti perek

dr. Tomo Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Seboknd dr. Barna Andrea.

Civilisztikai i.igyszakok
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gondnoksiiggal kapcsolatos perek
h5;zassilgi peren kiviil 6rvdnyesftett
hhzasshgi vagyonjogi ig6ny 6s

6lett6rsak vagyonj ogi i g6nye
h6,zasshgi perek - amelyben sziiloi
feli.igyelettel kapcsolatos kereseti
k6relem nincs
gyermek tarlilsa irSnti perek
torv6nyen alapul6 egy6b tart6si
perek

tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lak6siigyi perek
orokl6si perek
szerz6d6ses jogviszonyb6l ered6
kcitelmi perek
szerz6d6sen kivtili k6rtdrit6si perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes tigyek:
t6voltart6si i.igyek
apasilg vdlelm6nek megdontdse
egyezs6gi kis6rletre id6zds
v6laszt6si n6vjegyzdkkel
kapcsolatos eljSr6s

menektiltiigyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. torv6ny szerinti
eljSr6sok)
bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
iievek

dr. Bajusz Attila,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
dr. LukScsi Krisztina,
dr. Agoston Anna F16ra,
dr. Nagy Emese

a
l dr. Tom6 Csaba

bir6
Civiliszikai peres iigyek:

apas6gi 6s szhrrnazhs meg5llapitSsa
ir6nti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
hhzassilgi peren kiviil 6rvdnyesftett
hhzassilgi vagyonjogi ig6ny 6s

6lett6rsak vagyonj o gi i gdnye
gyermek tarthsa ir6nti perek
torv6nyen alapul6 egy6b tart6si
perek

tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lak6stigyi perek
orokl6si perek
szerzoddses jogviszonyb6l ered6
kotelmi perek
szerz6ddsen kivtili kSrt6rit6si perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
t6voltart6si iigyek
apasSg v6lelm6nek megdont6se
egyezs6gi kisdrletre id6zds

dr. Czep6 Katalin,
Sebokn6 dr. Barna Andrea,
dr. Bajusz Attila,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese
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- v6laszt6si ndvjegyzdkkel
kapcsolatos elj6r5s

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

- bir6i hatSskcjrbe tarloz6 nemperes
iigyek

4. dr. Czep6 Katalin
bir6

perek
h6zass6gi peren kfviil 6rv6nyesitett
hhzassSgi vagyonjogi ig6ny 6s
6lett6rsak vagyonj ogi ig6nye
sztil6i feli.igyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tartilsa ir6nti perek
kapc s o lattart 6s szab 6Iy oz6sa
tcirvdnyen alapul6 egy6b tart6si
perek

tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6stigyi perek
orokldsi perek
szerzod6ses jogviszonyb6l eredo
kotelmi perek
szerz6ddsen kiviili k6rtdritdsi perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
tdvoltad6si tigyek
apas6g v6lelmdnek megdontdse
egyezsdgi kis6rletre id6zds
v6lasztSsi n6vjegyz6kkel
kapcsolatos elj6r6s
kapcsolattart6s v6grehajtSsa
meneki.iltii gyi orizettel kapcsolatos
tigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. torvdny szerinti
elj6r6sok)
bir6i hat6skorbe tarloz6 nemperes
iigyek

Seb6kn6 dr. Barna Andrea.
dr. Bajusz Attila,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
dr. T,ukScsi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese

5. Seb6kn6 dr. Barna
Andrea bir6

Civilisztikai peres i.igyek:

- hhzasshgi perek

- apas6gi es szilrunazhs meg6llapit6sa
ir6nti perek

- gondnoksSggal kapcsolatos perek

- ordkbefogad6ssalkapcsolatos
perek

dr. Bajusz Attila,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
Gregom6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
dr. I-uk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nasy Emese
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- hSzass6gi peren kivi.il 6rvdnyesitett
hdzasshgi vagyonjogi igdny ds
6lett6rsak vagyonj ogi igdnye

- sztil6ifeliigyelettelkapcsolatos
perek

- gyermek tart6sa ir6nti perek

- kapcsolattartils szabillyozhsa

- torv6nyen alapul6 egy6b tartdsi
perek

- tulajdoni perek

- birtokv6delmi perek

- lak6stigyi perek

- cirokl6si perek

- szerzodeses jogviszonyb6l eredo
kotelmi perek

- szerzlddsen kiviili k6rt6ritdsi perek

- v6grehajt6ssalkapcsolatosperek

- gazdasSgi perek

Nemperes iigyek:
- t6voltartSsi i.igyek

- apas6g vdlelmdnek megdontdse

- egyezs5gi kis6rletre iddz6s

- villasztisi ndvjegyz6kkel
kapcsolatos elj6r6s

- kapcsolattart6svdgrehajt6sa

- menekiiltiigyi 6rizettel kapcsolatos
i.igyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2001.6vi LXXX. torv6ny szerinti
eljSrdsok)

- bir6i hatSskorbe tartozo nemoeres
tisyek

6 Dr. Baiusz Attila C ivilisztikai peres iigyek:
- tulajdoni perek

- biftokv6delmi perek

- lak6stigyi perek

- circikl6si perek

- szerz6d6sesjogviszonyb6l ered6
kotelmi perek

- szerzodesen kiviili k6rt6rit6si perek
- v6grehajt6ssalkapcsolatosperek
- gazdashgi perek

Nemperes i.igyek:

- egyezsdgi kisdrletre id6zds

- villaszthsi n6vjegyz6kkel
kapcsolatos eljSr6s

- meneki.iltiigyi orizettel kapcsolatos
i.igyek (a Mened6kjogr6l sz616
2007. evi LXXX . torvdny szerinti
eljdr6sok)

- egydb bir6i hat6skorbetartoz6
nemperes i.igyek (kivdve
t6voltart6si tieyek)

dr. Szendi-Horv5th Erika lda,
Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Czepo Katalin,
Seb6knd dr. Bama Andrea,
dr. T-.uk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese
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l8 Dr. Szendi-
Horv6th Erika Ida
bfr6

Civilisztikai peres iigyek:
hdzass6gi perek
apas6gi 6s szftnnazhs meg6llapit6sz
irdnti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
cirokbefo gad6ssal kapcsolatos
perek
hizasshgi peren kiviil drvdnyesitett
hilzasshgi vagyonjogi igdny 6s
6lettdrsak vagyonj o gi ig6nye
sztil6i felti gyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tariilsa ir6nti perek
k ap c s o I attart 6s s zab 6ly o zhsa
tcirv6nyen alapul6 egydb tart6si
perek
tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lak5stigyi perek

- orokl6si perek

- szerzod6sen kiviili k6rt6ritdsi perek

- vdgrehajtSssalkapcsolatosperek
Nemperes iigyek:

- t6voltartfsi iigyek

- apas69 v6lelmdnek megdontdse

- egyezs6gi kis6rletre id6z6s

- vLlaszthsi ndvjegyzdkkel
kapcsolatos elj6r6s

- kapcsolattarthsv6grehajt6sa

- menekiilttigyiorizettelkapcsolatos
tigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torv6ny szerinti
eljdr6sok)

- bfr6i hatSskorbe tartoz6 nemperes
i.isyek

Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Trimo Csaba,
dr. Czepo I(atalin,
Sebokn6 dr. Barna Andrea.
dr. Bajusz Attila,
dr. I.uk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese
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2. mell6klet az i.igyeloszt6si rendhez

A beosztott titkSrok 6s bir6sSgi iigyint6z6k fital intlzett iigyek

A melldklet id6beli hat6lya:2021 . mrl+eir*s15-+el mdjus 15-t6l

Tan6cssz6m N6v Intdzetl iigvcsonoftok Helyettesit6s. sorrendben
l5 dr. Csepregi Zita

bir6s6si titk6r
S zabdlys6rt6si iigycsoportok :

kifog6sra indul6 i.igyek
elz6r6ssal bilntethet6 iigyek
bir6s6g eld 6llit6s
egy6b iigyek

Polg6ri nemperes tigyek:
kapcsolattart6s v6 grehajtrisa

Vdgrehajt6si tigyek:
jogut6dlSs meg6llapit6sa
birs6g kiszab6sa

felsz6mol6s elrendel6se miatti
megsziintetds

szab6lys6rtdsi tigyszakban:
dr. Mihalik-Dobi Anita.
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese,
dr. Szikszai Emese,
M6t6n6 dr. Rapport Gyongyi,
dr.Iszilly Gyorgy,
dr. H6mori Katalin Valdria,
dr. Tomon6 dr. Liszkai Judit,

polg6ri nemperes 6s

v6grehajt6si tigyszakban:
dr. Luk6csi Krisztina.
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. Baiusz Attila

19 dr. Luk6csi Krisztina
bir6s6si titk6r

'olg6ri nemperes tigyek:
bir6s6gi titkSri hat6skorbe tartoz6 iigyek,

kapcsolattart6s v6grehajt6sa

/6grehajt6si tigyek:
kivdve a jogut6dlSs meg|llapithsa, birs6g
:iszabSsa 6s felsz6mol6s elrendeldse miatti
negsztintetds)

dr. Csepregi Zita,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese,
Gregorn6 dr. Szab6 Doroffya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
Jr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
lr. Baiusz Attila

20 lr. Nagy Emese
rir6s6gi titkdr

izab6lysdrtdsi tigycsoportok:
- kifog6sra indul6 tigyek
elzSr6ssal biintethet6 i.igyek
bir6s6g el6 6llit6s
egy6b iigyek

liinteto iigyszak:
magSnv6das i.igyek
biintetovdgzds me ghozatal6ra ir6nyul6

igydszi inditv6nnyal 6rkezo kozvddas
riintet6 iigyek,
egyszertisitett feliilvizse6lat

r. Mihalik DobiAnita
lr. Csepregi Zita
lr, Agoston Anna Fl6ra
lr. Szikszai Emese
rliltene dr. Rapport Gyongyi
lr.IszSly Gyorgy
lr. H6mori Katalin Valdria
lr. Tcim6n6 dr. Liszkai Judit

2l dr. Mihalik-Dobi
Anita bir6sSsi titk6r

Szabdlys6rtdsi iigycsoportok :

kifog5sra indul6 tigyek
elzSr6ssal biintethet6 iigyek
bfr6s6g el6 6llitris
egy6b iigyek

Biintet6 iigyszak:
mag6nv6das i.igyek

dr. Csepregi Zita,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese,
dr. Szikszai Emese,
M6tdn6 dr. Rapporl Gyongyi,
dr.Isz|ly Gy6rgy,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tomond dr. Liszkai Judit
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b tintet6 v e gzes me ghozatalilr a
ir5nyul6 iigy6szi indiw Snny al erkez6
kozv6das biintet6 iigyek
e gyszeriisitett feli.ilvizss6lat

22. dr. Agoston Anna
Fl6ra bir6s6gi titk6r

'olgdri nemperes iigyek:
L bir6sdgi titk6ri hat6skcirbe tartozo iigyek,

kapcsolattart5s v6grehajt6sa

Iegrehajthsi iigyek:
(kiv6ve a jogut6dl6s meghllapithsa, birs6g
kiszab6sa 6s felsz6mol6s elrendel6se
miatti megsztintet6s)

dr. Luk5csi Krisztina
dr. Csepregi Zita,
dr. Nagy Emese,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Czepo Katalin,
Seboknd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika.
dr. Baiusz Attila

Berta M6ria bir6s6gi
ligyint6z6

Az 5 6 12008.(III.26.) Korm. rendeler
alapjhn btintet6 6s szab6lys6rtdsi
elj6r6sban ell6that6 hat6skorbe tartoz6
i.igyek

J6n6s Kitti

J6n5s Kitti bir6s6gi
r'J.gyintezo

Az 5 6 12008.(1II.26.) Korm. rendelet
alapjhn biintet6 6s szab6lys6rtdsi
elj6r6sban ell6that6 hat6skorbe tartoz6
iigyek

Berta MSria

T6th Judit Alina
blr6sdgi ilgtintdzd

Az 56/2008.(11126.) Korm. rendelet atapjdn
civilisztikai elj drdsban elldthat6 hatdskorbe
tartoz6 ilsyek

dr. Lukdcsi Krisztina,
dr. Csepregi Zita,
dr. Nagv Emese
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3. mell6klet az iigyeloszt6si rendhez
A kirendelt bir6k Sltal intlzetLiigyek

A mell6klet rdobelr 202Lmincius 15-t6l
Tan6cssz6m Ndv Kirendelds a

J6r6sbir6s6ghoz
Intdzelt

Ugycsoport
Helyettesit6s,

sonendben
Honnan Id6tartam

9 dr. Bir6 Mariann
bir6,
kijekilds:
fiatalkoniak elleni
biintet6elj616sban
it6lkez6 bir6,
nyomozdsi bir6

Gyulai
J616sbir6s69

2021.01.01-
2021.12.31

Biintet6 iigyszak peres
iigycsoportja:

kdzlekeddsi
biincselekmdnyek,

Ktildn elj6r6sokb6l:
Kcizleked6si
btincselekmdny ngy1ar gy
eset6n

- EljSr6s egyezs6g esetdn

- Biintet6 vdgzds
me gho zatalLra ir6nyul6
elj6r6s
Elj6r6s tiivolldv6
terhelttel szemben

- Elj6r6s kiilf<ilddn
tart6zkod6 terhelttel
szemben

- Biztositdk letdtbe
helyez6s6vel foly6
eljar6s

- P6tmag6nvddaselj6r6s

- alapiigyhoztartoz6
egyszenisftett
feliilvizs96lat 6s

kiildnleges elj6r6s

dr. Szikszai
Emese,
Mdtdnd dr.
Rapport
Gycingyi,
dr. Isz6ly
Gydrgy,
dr. H6mori
Katalin
Valdria,
dr. Trim6nd dr.
Liszkai Judit,
dr. Mihalik-
Dobi Anita
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ZJ Dr. Nagy L6szl6nd
dr. Csern6k
Hajnalka bir6,
kijel<i16s:
fiatalkoniak elleni
bUntet6elj6riisban
it5lkezo bir6

Bdk6si
Jdr6sbir6s69

202r.01.01
2021.12.31

Biintet6 peres iigyek:
-Elet, testi 6psdg, eg6szsdg
elleni brincselekm6nyek
-Eg6szs dget v eszlly eztet\
brincselekm6nyek
-Emberi szabads6g elleni
brincselekmdnyek
-Nemi dlet szabadsiiga 6s a
nemi erkcilcs elleni
brincselekmdnyek
-Gyermekek drdekdt s6rt6
ds a csaldd elleni
brincselekm6nyek
-Emberi mdlt6s6g 6s egyes
alapvet6 jogok elleni
brincselekm6nyek
-Kcizlekeddsi
brincselekmdnyek

fiiirmrivezet6s ittas
6llapotban, j6rmrivezetds
b6dult 6llapotban,
jdrmrivezet6s tiltott
6tengeddse)
-Kcirnyezet ds termdszet
elleni brincselekmdnyek
-I gazsdgszolg6l tat 6s e I I eni
brincselekmdnyek
-Hivatali brincselekm6nyek
-Hivatalos szemely elleni
brincselekmdnyek
-Kcizbiztonsdg elleni
brincselekmdnyek
(robban6anya ggaT vagy
robban6szerrel visszadl6s,
l6fegyvenel vagy 16szerrel
vissza616s)
-Kciznyugalom elleni
btincselekmdnyek
-Kdzbizalom elleni
brincselekmdnyek
-Kdzigazgaths rendje elleni
brincselekmdnyek
-Vagyon elleni er6szakos
brincselekmdnyek
-Vagyon elleni
brincselekm6nyek
-Szellemi tulajdon elleni
brincselekmdnyek

Kiildn elj6rdsokb6l:
-Fiatalkorriak elleni
btintetoelj616s
-Elj 6r6s mentessdget elv ez6
szem6llyel szemben
-Elj6r6s egyezsdg eset6n
-Bi.intet6 vegzls
meghozataldra ir6nyul6
eljiiriis
-Elj 6r6s t6voll6v6 terhelttel
szemben
-Eljdr6s ktilf<jldcin
tartozkod6 terhelttel
szemben

dr. Szikszai
Emese,
Matdnd dr.
Rapport
Gydngyi,
dr. Isz6ly
Gycirgy,
Borbdlynd dr.
Acs Ildik6,
dr. H6mori
Katalin
Val6ria,
dr. Trim6n6 dr.
Liszkai Judit,
dr Mihalik-
Dobi Anita
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-Biztosit6k letdtbe
helyez6sdvel foly6 elj6r6s
-Magrinv6das elj6r6s
-P6tniaganv6das elj6riis
-Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvondsa, adat
hozzifdrhetetlenn6 t6tele
6rdekdben

-alapijgyhdztartoz6
egyszenisitett feliilvizsg6lat
6s kUldnleges elj6r6sok

-m enekiiltiigy i 6r izeltel
kapcsolatos Ugyek (a
Meneddkjogr6l sz6l6 2007 .

6vi LXXX. t0rvdny szerinti
eli616sok)
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4. melldklet az iigyeloszt6si rendhez
A kirendelt titk6rok 6s bir6s6gi iigyint6z6k 6ltal intezettiigyek

Tan6esszdm Nev Kiren4ele+a
+tir.tsbkes.iehez

In+ezc#
tigycsep€rt ++elye*es+es5

serrendbenI{ennan Id6+a+an*
T*h+udi+Alin+
bironei+i€yin€ez6

grulai
*tu+sbire&€

2+21-+sr-
M#e+ d++ukaesi

@
dr-€sepf€gi
k;
dr-Nagy
Em€se


