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A B6k6scsabai Jfrrisbfr6sfg Ugyelosztrisi rendje
hatr{lyos: 2021. mrijus-++e jrilius l-t6l

1. Alapadatok

I .1 , Az igyelosztftsi rendet a tcirv6nyszdk elndke hatfrozza meg. Az tigyeloszt6si rendt6l az eljinisi
tdrv6nyekben szabiilyozott esetekben, toviibbd igazgathsiriton a biros69 mrik6d6s6t 6rint6 fontos
okb6l lehet eltdrni.

L2. A jdrdsbitosftg iigyeloszt6si rendj6t a bir6sdgok szervezet6rol es igazgatirs6r6l sz6l6 2011. evi
CLK' torvdny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 6l20Ii.1xf. :0.; OBH utasftris (Ig.
szab.) 115. $ (1) bekezd6s6ben meghatfrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a koll6siumok
v6lem6nydnek ismeret6ben a kovetkez6k szerint hatiirozom mes.

2. A bfrrisrlgon mtikiid6 iigyszakok

2.1. Btintetd
A j6r6sbir6sagbirdi (tan6csai) 6s igazs6gtigyi alkalmazottai a btintetoelj6r6sr6l sz6lo 2017. 6vi XC.
tcirvdnyben (Be.) ds az egyeb jogszabillyokban meghatSrozot", a jrir6sbir6s6g hat6skcir6be 6s
illet6kess6gebe tartozo, a kcjvetkezo iigycsoportokba sorolt btintet6tigy"kb"tr jiirnak el.

2.I .1 . Bi.inteto tigyszak iigycsoportj ai fels orol6s a
o els6fokribiintetotigy
o fiatalkorribtintet6rigye
o btinteto nemperes iigy
o bir6srigi mentesftds irfnti iigy
. nyomoz6si bir6i tigyek
o egydb (vegyes) iigy

2.2. Szab|lysdrt6s
A j6r6sbir6srig bfr6i ds igazs6gtigyi alkalmazottaiaszabiiysert6sekr6l, aszabfiysert6si elj6r6sr6l6s a
szabillysert6si nyilvrintart6si rendszen6l szol6 2012. 6vi II. tcirvdnyben (Szabs.tv.) i, u, egyeb
iogszabitlyokban meghatiirozott, aj6r6sbir6s6g hat6skordbe 6s illetekesseg6be tartozo, a kovetlez6
iigyc s op ortokba s oro lt szab iiy sert6 s i iigyekb en j 6rnak el.

2.2. I . S zabiily s6rtd s i tigy s zak iigycs op ortj ai fel s oro ltis a
. szabiiys6rt6si hat6 s6g hatfirozata ellen benyrijtott kifo g6s (panas z). szabfiysdrtdsi elzdrlssar is srijthat6 szab6rysertds miatti iigy. szab|lys6rtdsi iigyben emelt i.igy6szi 6v6s
. szabfllysdrt6si penijitrisi tigy



. szabillysdrt6si egydb tigy

2.3. Civrhsztika
A j6r6sbir6s6g bfr6i (tan6csai) ds igazs6gi.igyi alkalmazottaiapolg6ri perrendtart6sr6l sz6l6 1952. evj
III. tcirvdnyben (Pp.), valamint a2016.6vi CXXX. torv6nyben 1ri; ep.; ds az egyeb jogszabfiyokban
meghatttrozott, a j6tfsbfr6s6g hat6sk<irdbe 6s illet6kess6g6be tartoz6, a kovetkez6 tigycsoportokba
sorolt polgS.ri i.igyekben j6rnak el.

2.3 .I . Civilisztikai tigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.1 . Pol griri tigyszak tigycs oportj ai felsorol6s a
. elsofokf polgari peres iigy
o polg6ri nemperes tigy
. v6grehajtAsi tigy

2.3.3. Gazdasilgi
2.3 .3 . I . G azdas ftgi iigy s zak iigyc s oportj ai fel s oro I 6s a
o els6fokri gazdasdgr peres tigy
o elsofokri gazdashgr nemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztris

A j6r6sbir6s6g elnoke a kioszt6snak a bir6k a bir6s6gi titk6rok, a bir6s6gi igyintez1 kozcitti
munkateher jelentos eltdrdsdt eredm6nyez6hatfsdt (munkateher kiegyenlit6sdnek elve), tovthbu az
rigyeloszt6si rend m6dosit6s6nak feltdteleit negyeddvente feltilvizsg6lja, 6s szriksdg eset6n
kezdem6ny ezi az tigyeloszt6si rend m6dositds6t,

Az tigyteher megoszl6s6t drdemben befoly6sol6, elore nem l6that6 korr.ilmdny bekcjvetkez6sdt koveto
30 napon beli.il az iigyeloszt6si rendet feliil kell vizsgdlni.

Az i.igyeloszt6si rcnd feltilvizsg6lat6nak sziiksdgessdge esetdn a tcirvdnysz6k illetdkessdgi teriiletdhez
tattozo j6r6sbir6s6gi elnok az i.igyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslatdt a feitilvizsg1latra
okot ad6 kdriilmdnyrol val6 tudom6sszerzest kcjvet6en halad6ktalanul megkiildi a trirv6nysz6k
elnokdnek. A m6dosft6 javaslat megktild6set megelSzben az 6rintett bir6kkal lehet6sdg szerint
egyeztetni kell, 6s abirak v6lemdny6t a m6dosft6 javaslattal egyiitt meg kell ktildeni.

3.1. Az r.igykiosztdsra jogosultak-bele6rtve a helyettesit6st is
Az iigyek kiosztds6t bi.inteto tigyszakban a j6rrisbir6s6g elnoke, polg6ri iigyszakban a
j6rdsbfr6s6g elnokhelyettese vegzi. Az elncjk helyettesit6sdre a biintet6 tigyszakba, az
elnokJrelyettes helyettesitesdre pedig a polg6ri tigyszakba beosztott birak atanircssz1mn6vekvo
sorrendj dben j ogosultak.

Krzhrt a kioszt6sb6l, aki azigyben a Be., a Pp,, azujPp. vagy a Szabstv. alapjhnbir6k6nt nem
jarhat el, kivdve az igyfel 6ttal bejelentett 6s mdg el nem bir6lt elfogults6gi kifogas eset6t. A
kioszt6sra jogosult krz6rtstryakor a helyettesitds szabillyattkell alkalmazni.

3.2. Az 6ltal6nosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszer meghatdr oz6sa
Az tigykiosztfs alapja minden i.igycsoportban az drkezdsi solend. Az iigyek tan6csra kiosa6sa
rigycsoportonkdnt, a soron kovetkez6 igyszftm6s a tandcsok szimozfsdnak solrendje szerint tcirt6nik.

3.3. Tdbb rigyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazfs6val kiosztand6 iigyek kioszt6s6nak szabiiyai



A polgiiri, a gazdashgi 6s a biinteto perek eset6ben az tigykiosztds alapja az erkezesi sorrend. Az
iigyek kioszt6sakor frgyelembe kell venni azt,hogy az adott tipusii tigyet (ugyt6rgy 6s iigyminos6g)
mely tan6csok taryyaljik (szakosod6s). A konkrdt iigy kioszt6sa tehifi iigyt6rgyank6nt et
i.igyminos6genk6nt a kovetkezo iigysz6m 6s a tan6cs ok szftmoz6s6nak sorrendi6ben tort6nik.

Btintet6 iigyszakban:
Az iigykiosztfsrajogosult meghatfrozza akrosztand6 iigy neh6zsdgi fok6t (sftyszdrnffi), majd,
annak megfeleloen kiosztja atanfrcsszdm szerint soron kovetkez6 bfr6ra az iigycsoportonk6nti,
illetve azigy tttrgya szerinti szakosod6st is figyelembe v6ve.
EljSrSs bir6s6g el6 allitds eset6n 6s nyomoz6si bir6 hat6skor6be tafiozo tigyek eset6n a kioszt6s
automatikus: P6ros hdten a7. sz. tan6cs, pfuatlan h6ten a 10. sz6mri tan6csra tortdnik a kioszt6s
azzaI, hogy a megel6z6 h6t utols6 napj6n erkezett, s nem aznap intezendo nyomoz6si iigyeket a
m6sik tan6cs kapja. Munkanapon kiviil int6zend6 nyomozfsi bir6i iigyek a kdszenl6ti ds tigyeleti
szabfiyzalban foglalt kdszenl6ti beoszt6s figyelembev6tel6vel, ardnyosan tdrtdnik.
Menekiiltii gy r ortzettel kap c s o lato s B eti. iigyc s op ortri tigyek :

A tan6csok - tan6cs sorrendben elore meghathrozott - heti v6lt6sban rntdzlk az ugyekel',
automatikus kioszt6s mellett.

Szabdlys6rtdsi i.igyszakban :

A szigndlis az tigycsoportnak 6s azdrkez6snek megfelel6en automatikus, tigycsoportonkent beliil
6rkez6si sorrendben a15. sz., a20. sz. es a2I. sz.tanScs kozott egyenlo arfnyban.

Civilisztikai iigys zakokban :

Az tigykiosrtfsrajogosult meghatirrozza akiosztand6 tigy neh6zs6gi fokrit (sirlyszttmffi), majd,
annak megfeleloen kiosztja a tanircsszttm szerint soron kovetkezo bir6ra az iigycsoportonk6nti,
illetve azigy ttrgya szerinti szakosoddst is figyelembe v6ve.
A polg6ri peren kiviili iigyek a szigMiils az iigyeloszt6si rendben meghatfuozott iigytipusok
szerint automatikus 6rkezdsi sorrendben. A civilisztikai iigyszakos bir6k titalintezendo nemperes
tigyek k<iztil a megelozo es az ideiglenes megelozo tiivoltarl6s, valamint a kapcsolattartiis
vdgrehajt6snak elrendeldse i.igymin6sdgti tigyek kioszt6sa az 6rkez€,si sorrendben tort6nik a
tanilcsszftmnak me gfele I o s orrendben.
A v6grehajtdsi tigyszakban a szignfiils automatikus.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszertol tortdn6 elt6rds esetei mes.hatfLrozfLsa
amelyek ktilonosen
3.4.1. Elt6r6s M ijgy tirgy 6hoz k6pest

3.4.1.I. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3 .4.1 .2. Nemzetkcizi elemet tarlualmaz

3 . 4 .2. P erjo gi hely zethez k6pest
3.4.2.1. Soron kiviili iigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egytittes elbir6l6s v6gett
3.4.2.3. Biro kizlrftsa miatt
3.4.2.4. Az:0:gy elozmenyi eljftrdsinal fenn6116 szoros osszefiiggds miatt

3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztositdsa v6gett
3 .4 .3 .1 . Ugyh6traldk feldolgo z6sa miatt
3 .4 .3 .2. Ugy munkaigenyes s6 ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az tigyek 6rkez6sdbol ad6d6 egyenlStlens6g kiktiszciboldse 6rdek6ben

3.4.4. Bgy6.b kcirtilm6nyekhez k6pest
3.4.4.1. It6lkezdsi sziinet tartama alatt vagy miatt
3.4.4.2. Bir6 tdvoll6te miatt - figyelemmel azigy jelleg6re
3.4.4.3. Bir6 szolg6lati viszonydnak megszundse miatt
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3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egytittes fenn6ll6sa

3.5. A vezet6k 6ltalintezett iigyek kioszt6s6nak m6dszere

A bir6sdgi vezeto reszlre azigyekkioszt6s6t befoly6solhatja at6rgyal6si kcitelezetts6g m6rt6ke
6s az rgazgat6si feladatok munkaterhe. A rdszere trirt6n6 iigykioszt6s az fitaltnos m6dszerek
alapjdn tort6nik az 3 .2-3 .4. pontban megj eloltek szerint.

3.6. Azrigykioszt6s menete
3 . 6. 1 .A kiosztand6 i.igy bemut attsa az tigykio sztdsra j o go sultnak

A bfr6s6gok egys6ges iratkezel6si szab6lyzathrol szolo 1712014. (XII.23.) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezdoiratot es akezdoiratk6nt kezelend6
iratot rigyiratkdnt az esetleges el6zm6nyi iigyiratokkal felszerelve a lajstromba t6rt6no
bejegyz6s napj6n, de legk6s6bb az drkezdst koveto munkanapon az ftodavezelo
bemutatj a az ijgy elo szt6sra j o go sult bir6 s rigi vezetonek.

3 .6 .2. Az ir at utj a, a ko zremtikcj d6k feladatai
Az ijgy kioszt6s6ra jogosult az eljdro bir6t legk6sobb az irat bemutatlsht kcjvet6
munkanapon a jelen iigyelosztdsi rendben foglaltaknak megfelel6en kijeloli. A
kijelolds utitnaziratotnyombanvisszakell juttatniaztodfnak. Azirodaazeljirbbir6
kijelol6se ut6n a lajstromba bejegyzi az eljfr6 bir6i tandcs sorszrimdt, majd az iratot a
bir6nak a kijelol6s napjSn, de legk6sobb a kovetkez6 munkanapon bemutatja.

3.l . Az ifiosztt.s rendje
Az tigyek 6tosil6sina csak kiv6telesen, a

keriilhet sor Mzal,hogy ilyen esetben azigy
6ltal6nos szab6lyok szerint tort6nik.
3.7 .I.Az ifiosztds esetei

A bfr6s6g elnoke, illetve az iigykioszt6sra jogosult mds bir6s6gi ve,zeto azugy int6zds6vel
m6sik tan6csot (bfr6t) jelol kr akizdrlsa, abir6 szolg6lati viszonydnak megszrin6se, a tart6s
tiivolldte, az ijgy jellegdre is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkateher biztosft6sa,
azigyhiiraldk feldolgozasa, abfuo 6thelyezdse, kirendel6s e eskizinitsa esetdn.

3.7 .2. Eljdrfs az ijgy 6toszt6sakor
Atosztdskor azigy iratai bemutathsrakeriilnek a kiosztdsra jogosult vezet6nek, o azfuaton
az iltosztds okdnak megjelol6se mellett m6sik tan6csot (bir6t) jelcil ki, 6s d6tummal,
al6ir6ssal ell6tva bemutatj a az toddnak az iJ;gy et az iftosztfs laj stromban tiirt6n6 fltvezetese
6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezddse drtelm6ben a kijelol6s m6closft6sa eset6n aztroda
az ijgytat bemutat6sdval drtesfti mind a kor6bban, mrnd az rijonnan kijelolt bft6t. Az
ittoszths az 6ltal6nos iigykioszt6si m6dszerek szerint tort6nik.

3.8. A helyettesitds rendje
A helyettesit6s rendj dt az ij'gy eloszt6si rend mell6kletei tartalmazzilk.

'3 ,9. Ajelen tigyeloszt6si rend az r.,2., 3 ., 4. szirmu mell6kletek et tartalmazza.

jogszab6lyban el6irt felt6telek fennrillfsa eset6n
kis zi gn616s a az iJgy eloszt6si rendben me ghat6ro zott

Gyula,2021.jfnius 15.

a tiirv6nysz6k eln0ke
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1, mell6klet az il,gyeloszltdsi rendhez
A beosztott bir6k 6ltal intezett iigyek

A mell6klet id6beli hat6lya:2021. mareir*s-*$-kil jrilius 1-t6l

Btintet6 SZAK

Helyettesit6s. soruendben
dr. Szikszai Emese
bir6,
kijelolds:
fiatalkorfak elleni
btintet6elj6r6sban
itelkez6 biro,
nyomozSsi bir6

NyomozSsi bir6 hat6sko rebe tartozo
iigyek

Biintet6 peres i.igyek:

Elet, testi 6ps6g, eg6szs6g elleni
biincselekmenyek
Emberi szabads6g elleni
brincselekm6nyek
Gyermekek 6rdek6t s6rt6 6s a
csalSd elleni btincselekmdnyek
(tart6s elmulaszt6sdnak vdtsdge)
Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapvet6
jogok elleni btincselekmdnyek
Kozlekeddsi brincselekm6nyek

Q6r miv ezet6s ittas 6llap otban,
jhnniiv ezetes b 6 d ult 6ll apotb an,
jhrmrdv ezetes ti ltott 6ten ged6s e)
Kornyezet 6s term6szet elleni
brincselekm6nyek
Igazshgszolg6ltat6s e llerii
brincselekrn6nyek
Koznyugalom elleni
biincselekmdnyek
Kcizbizalom elleni
brincselekm6nyek
Kdzigazgatds rendj e elleni
brincselekm6nyek
Vagyon elleni er6szakos
btincselekmdnyek
Vagyon elleni btincselekmdnyek

Ktilon eljdr6sokb6l:
Elj6r6s bir6s6g el6 6llftds esetdn

- Fiatalkoniak elleni btintet6eljdr6s

- Eljrir6s mentessdget elvezo
szemdllyel szemben

- Elj6r6s egyezs6g esetdn

- Biinteto v6gzes meghozatalilra
ir6nyulo elj6r6s
Elj6r6s t6volldv6 terhelttel szem
Elj 6r6s ktilfrjldon tart6zko do
terhelttel szemben
Biztositdk let6tbe helyezds6vel
foly6 elj6rris
Mag6nv6das elj6r6s
P6tmagdnvridas eli6r6s

@mgyi;
dr.4szalyG1,ttr$r
ffiiq
@
ffi
dr. Isz6ly Gyorgy,
dr. Tomon6 dr. Liszkai Judit,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
M6tdn6 dr. Rapport Gyongyi



Elj6rds vagyon vagy dolog
elvon5sa, adat hozzhfdrhetetlennd
t6tele 6rdek6ben

alaptigyhoz tartozo egyszertisitett
feltilvizs96lat 6s ki.ilcinle ges
elj6rdsok

menekiilti.igy i orizeltel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. tcirv6ny szerinti
eli6r6sok)

8 M6t6n6 dr.
Rapport Gyongyi
bir6,
kijelo16s:
fiatalkorriak elleni
biintet6elj6r6sban
itelkezo biro,
nyomozSsi bfr6

Nyomozdsi b[r6 hatdskorLbe tartoz6
iigyek

Biinteto peres iigyek:

- Elet, testi 6ps6g, eg6szs6g elleni
brincselekm6nyek,
E g6szsd get v eszlly ezteto
brincselekm6nyek
Emberi szabads6g elleni
b[incselekm6nyek

- Nemi dlet szabads6ga 6s a nemi
erkdlcs elleni brincselekm6nyek

- Gyermekek 6rdek6t s6rto ds a
csal6d elleni brincselekmdnyek
(tar16s elmulaszt6sa, kiskorri
vesz6lyeztet6se)

- Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapvet6
jogok elleni biincselekm6nyek

- Kozlekeddsi brincselekmdnyek

Q 6rmiv ezet6 s ittas Sllap otban,
jhrmrdv ezetds b6dult 6llapotban,
jhrmiv ezetes ti ltott 6tenged6s e)

- Kornyezet 6s term6szet elleni
brincselekm6nyek

- Igazs|gszolg6ltat6s elleni
biincselekm6nyek

- Hivatalibrincselekmdnyek
- Hivatalos szem6ly elleni

btincselekm6nyek

- Koznyugalom elleni
brincselekmdnyek

- Kozbizalom elleni
biincselekm6nyek

- KozigazgatSs rendje elleni
brincselekm6nyek

- Vagyon elleni er6szakos
brincselekm6nyek

- Vagyon elleni brincselekmdnyek

- Szellemi tulajdon elleni
biincselekm6nyek

Kiilon elj6rdsokb6l:

- Fiatalkorriak elleni biintet6eli6r6s

gr=Szit<sza++mese

dr'@r.Gyttrgtt
ffiie
@
dr-. +AihatihDohi-a+ia
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tcim6n6 dr. Liszkai Judit,
dr. Szikszai Emese,
dr. Isz6ly Gyorgy



Elj 6r6s mentessdget elv ezo
szemdllyel szemben
Elj6r6s egyezs6g eset6n
B tinteto v e gzes me ghozatalSr a
ir6nyul6 elj6r5s

Elj6r6s t5voll6v6 terhelttel szember
Elj 6r6s kiilfoldon tart6zkod6
terhelttel szemben

Biztosit6k letdtbe helyezdsdvel
foly6 elj6r6s
Mag6nv6das elj6r6s
P6tmag6nv6das elj6r6s
Elj6r6s vagyon vagy dolog
e lvon6s a, adat hozzhferhetetlennd
t6tele 6rdek6ben

menekiilti.ig yi 6rizeltel kapcsolatos
i.igyek (a Meneddkjogr6l s2616
2007. evi LXXX. torvdny szerinti
eli6r6sok)

10 dr. Isz6ly Gyorgy
bfr6,
kijelolds:
fiatalkorirak elleni
biintet6elj6r6sban
itelkezo biro,
nyomoz6si bfr6

Nyomozdsi bir6 hat6sko rebe tartozo
i.igyek

Biintet6 peres tigyek:
Elet, testi 6psdg, egdszs6g elleni
brincselekmdnyek (testi s6rt6s,
segitsdgnyrijt6s elmulasztdsa)
Emberi szabads6g elleni
b[incselekm6nyek
Emberi m6lt6s5g 6s egyes alapveto
jogok elleni btincselekmdnyek
Kozleked6si biincselekmdnyek
Kornyezet 6s term6szet elleni
brincselekmdnyek
( orvvad6szat, owhal|szat,
hulladdkgazd6lkod6s rendj 6nek
megsdrl6se)
Hivatalos szemdly elleni
br.incselekm6nyek
Kozbiztons69 elleni
brincselekmdnyek
(robban6anyaggal vagy
robban6szerrel vissza6l6s,
lofegyverrel vagy l6szerrel
vissza6l6s)
Koznyugalom elleni
brincs elekm dnyek (gar 6zdas 69,
rendbontris)

- Kozbizalom elleni
btincselekm6nyek

- Vagyon elleni er6szakos
biincselekm6nyek

- Vagyon elleni brincselekm6nyek

Ktilon eli6r6sokb6l:

er-Szi*szai+niese
@L
ffiia
@
dr. +,aihalihDebi-+*i+a
dr. Szikszai Emese,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tomon6 dr. Liszkai Judit,
M6tdn6 dr. Rapport Gyongyi



Elj6rris bir6s6g el6 6llit6s eset6n
Fiatalkorriak elleni btintetoelj6rSs
Elj 6r6s mentessdget elv ezo
szemellyel szemben

Elj 5r6s egy ezseg eset6n
B iintet6 v e gze s m e gho zatalilr a
ir6nyul6 elj6r6s
Elj6r6s t6voll6v6 terhelttel szember
Elj 6r6s ktilfrjldon tart6zkod6
terhelttel szemben

Biztositdk letdtbe helyezdsdvel
foly6 elj6r6s
Maginvildas elj6r6s
P6tmagrlnv6das elj rir5s

Elj6r6s vagyon vagy dolog
e lv on6s a, adat hozzhferhetetlenn6
t6tele 6rdek6ben

alapi.igyhoz tartozo egyszenisitett
feli.ilvizs 96lat 6s ktilonleges
elj6r6sok

menekiiltiigyi 6rizettel kapcsolatos
tigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. torv6ny szerinti
eli6r6sok)

1l Borbdlyn6 dr. Acs
Ildik6 bir6,
kijelolds:
fiatalkorfiak elleni
btintet6eljSr6sban
it6lkez6 bir6,
nyomozdsi bir6

Nyomoz6si bir6 hatdsko r6be tartozo
i.igyek k6szenl6t (iigyelet) idej6n

dr=Szikszai+ffi€se
M6,eneae-+appo*+GF*gyL
dtl{sz4ffi1<tr€yt
ffirq
@
ffi
dr. Szikszai Emese,
dr.Iszdly Gyorgy,
dr. Hdmori Katalin Val6ria,
dr. Tom6nd dr. Liszkai Judit,
Miltene dr. Rannoft Gvonsvi

1atJ. dr. H6mori Val6ria
Katalin bir6,
kijelcil6s:
fiatalkorfak elleni
btintetoeljrir6sban
it6lkez6 biro,
nyomoz6si bir6

Nyomozdsi bfr6 hatdskordbe tartoz6
iigyek

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

btincselekmdnyek

- Eg6szs6getveszllyeztet6
brincselekm6nyek

- Emberi szabads6g elleni
brincselekmdnyek

- Nemi 6let szabads6ga ds a nemi
erkolcs elleni brincselekmdnyek

- Gyermekek 6rdekdt s6r-to 6s a
csal6d elleni brincselekm6nyek
(kiskoni vesz6lyeztet6se)

- Emberi mdlt6s6g 6s egyes alapvet6
jogok elleni btincselekm6nyek

- Kozleked6sibrincselekm6nvek

ffi€se
@tngyit
d+-{s#iJr.ry*g16
@
ffi
dr. Tomond dr. Liszkai Judit,
M6tdn6 dr. Rapporl Gycingyi,
dr. Isz6ly Gyorgy,
dr. Szikszai Emese



Kornyezet 6s term6szet elleni
brincselekrn6nyek
(term6szetk6rosit6s,
kcirnyezetk6rosit6s,
hullad6kgazd6lkodds rendj dnek
megs6rt6se)

Igazs itgszolg6ltat6s e ll eni
b[incselekmdnyek
Hivatali brincselekm6nyek,
Hivatalos szemdly elleni
biincselekm6nyek
Koznyugalorn elleni
biincselekm6nyek
Kcizbizalorn elleni
brincselekm6nyek
Kozigazgatds rendj e elleni
brincselekmdnyek
Vagyon elleni brincselekm6nyek
Szellemi tulajdon elleni
brincselekm6nyek

Ki.ilon elj5r6sokb6l:
Fiatalkorirak elleni btintet6elj 5r6s
Elj6r6s mentessdget elv ezo
szem6llyel szemben
Elj6r6s egyezsdg esetdn

B tinteto v e gze s me gho zatalilr a
ir6nyul6 elj6r6s
EljSr6s t6voll6vo terhelttel szembe
Elj 6r6s ktilfcjldon tart6zkod6
terhelttel szemben
Biztositdk letdtbe helyez6sdvel
foly6 elj6r6s
Mag6nv6das eljiirSs
P6tmag6nv6das elj6r6s
Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6s a, adat hozzSferhetetlennd
tdtele 6rdek6ben

alapiigyhoz tartozo egyszenisitett
feliilvizsg6lat 6s ktilonleges
elj6r6sok

menektiltiigyi orizettel kapcsolatos
tigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2001. evi LXXX. torv6ny szerinti
eliSr6sok)

t4 dr. Tom6n6 dr.
Liszkai Judit bir6,
kijelol6s:
fiatalkorirak elleni
btintetoeljSrSsban
itelkezo biro,
nyomoz6si bir6

Nyomozdsi bird hatdskordbe tartoz6
ilgyek

- Btinteto peres tigyek:
- Elet, testi dps6g, eg6szs6g elleni

biincselekm6nyek

- Eg6szsd get v eszllyezteti|
biincselekmdnyek

er-Sei*szai+mese
@L
dr,+sz6t:/.qrcr$t
ffiia
ffi
M6t6n6 dr. Rapport Gyongyi,
dr. HSmori Katalin Val6ria,
dr. Szikszai Emese.
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Emberi szabads6g elleni
brincselekm6nyek
Nemi 6let szabads6ga 6s a nemi
erkolcs elleni btincselekmdnyek
Gyermekek 6rdek6t s6rto 6s a
csalSd elleni brincselekm6nyek
(kiskorri vesz6lyeztetdse)
Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapveto
jogok elleni brincselekm6nyek
Kozlekeddsi brincselekmdnyek

Qhrmliv ezet6 s ittas 5ll ap otban,
j Snnldv ezetes b6dult 6llapotb an,
j 6rmiv ezetes ti ltott 6tenged6se)
Kornyezet 6s termdszet elleni
brincselekmdnyek
Igazshgszolg6ltat6s elleni
brincselekm6nyek
Hivatali btincselekm6nyek,
Hivatalos szem6ly elleni
brincselekmdnyek
Koznyugalom elleni
brincselekm6nyek
Kozbizalom elleni
brincselekm6nyek
Kozigazgatils rendj e elleni
brincselekm6nyek
Vagyon elleni er6szakos
brincselekm6nyek
Vagyon elleni btincselekm6nyek
Szellemi tulajdon elleni
brincselekmdnyek

Ktilon eljdr6sokb6l:
Fiatalkorriak elleni btintet6 elj 6r6s

Elj 5r6s mentess6get elv ezo
szem6llyel szemben
Elj 6rds egy ezs6g eset6n
B ti nteto v e gze s rn e gho zatalfir a
irdnlul6 eljdr6s
Elj6r6s t6volldvo terhelttel szember
Elj 6r5s ki.ilfoldon tart6zkod6
terhelttel szemben

Biztosit6k let6tbe helyezds6vel
foly6 eljSr6s

Magfinvbdas elj6r6s
P6tmagSnv6das eljdr6s
Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzhferhetetlenn6
t6tele 6rdek6ben

alap;j gyho z tar1o zo e gy szer ri s itett
feliilvizs g6lat 6s ktilonleges
elj6r6sok,

menekiiltiigyi orizettel kapcsolatos
iisyek (a Meneddkiosr6l sz6l6

dr. Isz6ly Gycirgy
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Civi I i sztikai tigyszako k

2007. evi LXXX. torvdnv szerinti
eli6r6sok)

16. dr. Dar6k Katalin
bir6,
kijelolds:

fiatalkorilak elleni
bilntet6el,jdrdsban
ftdlkezd b[r5,
nyomozdsi bir6

Nyomozdsi bir6 hatdskordbe tartoz1
ilgyek kdszenl1t (ilgyelet) idejdn

dr. Szikszai Emese,
dr. Iszdly Gyorgy
dr. Hdmori Katalin Valdria,
dr. Tomrind dr. Liszkai Judit,
Mdtdnd dr. Rapport Gyongyi

Tanhcsszfim Ndv Intezefr- iisvcsonoftok Helyettesit6s, sorrendben
2 Gregornd dr.

Szab6 Dorottya
bir6

Civilisztikai peres iigyek:
: apasrigi 6s sz6rmaz6s meg6llapit6sa

ir6nti perek
gondnoksSggal kapcsolatos perek
h6zassrigi peren kivi.il drv6nyesitett
hSzassilgi vagyonjogi ig6ny 6s

6lett6rsak vagyonj ogi igdnye
hSzassdgi perek - amelyben sziil6i
feltigyelettel kapcsolatos kereseti
k6relem nincs
gyermek tarl6sa ir6nti perek
torvdnyen alapul6 egydb tarl6si
perek

tulajdoni perek

- birtokvddelmiperek
- lakdsiigyiperek

- orokl6si perek

- szerzod6sesjogviszonyb6l ered6
kotelmi perek

- szerzod6sen kivi.ili k6rt6rit6si perek

- v6grehajt6ssalkapcsolatosperek

- gazdas|gi perek
Nemperes tigyek:

- thvoltart6si tigyek

- apas69 v6lelm6nek megdont6se

- egyezsegi kis6rletre id6zds

- v|lasztdsi ndvjegyz6kkel
kapcsolatos elj6r6s

- menekiiltiigyiorizettelkapcsolatos
tigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2001. evi LXXX. tdrv6ny szerinti
elj6r6sok)

- bir6i hatriskorbe tartozo nemperes
iigYek

dr. Tomo Csaba,
dr. Czepo Katalin,
Sebokn6 dr. Barna Andrea.
dr. Bajusz Attila,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. T uk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese

aJ dr. Tom6 Csaba
bir6

Civilisztikai peres iigyek:
- apas6gi 6s szfirunazfis rneg6llapitilsz

irrinti perek

- gondnoks6ggal kapcsolatos perek

dr. Czep6 Katalin,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
dr. Bajusz Attila,
dr. Szendi-Horv5th Erika Ida.
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hdzass6gi peren kivtil 6rvdnyesitett
hhzassSgi vagyonjogi ig6ny 6s
6lett6rsak vagyonj ogi ig6nye
gyermek tartSsa ir6nti perek
torvdnyen alapul6 egy6b tart6si
perek
tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lak6siigyi perek
6rokl6si perek
szerz6d6ses jogviszonyb6l eredo
kdtelmi perek
szerzod6sen kiviili k6rt6rit6si perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
t6voltart6si iigyek
apashg v6lelmdnek megdontdse
egyezsdgi kis6rletre id6z6s
v6lasztSsi n6vjegyz6kkel
kapcsolatos eljdr6s
menekiiltilgyi 6rizettel kapcsolatos
tigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. torvdny szerinti
elj6rSsok)

- bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
iigYek

Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese

4 dr. Czep6 Katalin
bir6

Civilisztikai peres tigyek:
h6zass6gi perek

- apas6gi 6s szhrmazhs meg6llapit6sa
irdnti perek

- gondnoks6ggal kapcsolatos perek

- ordkbefogad6ssalkapcsolatos
perek

- hizasshgi peren kiviil 6rv6nyesitett
hhzasshgi vagyonjogi igdny 6s

6lett6rsak vagyonj ogi i gdnye

- szill6ifeli.igyelettelkapcsolatos
perek

- gyermek tarl6sa ir6nti perek

- kapcsol aLtarltils szab|lyozdsa
- torvdnyen alapul6 egydb tart6si

perek

- tulajdoni perek

- birtokvddelmi perek

- lak6si.igyi perek

- orokldsi perek

- szerzoddsesjogviszonyb6l eredo
kotelmi perek

- szerzodesen kivtili kSrt6rit6si perek
- vdgrehajtSssalkapcsolatosperek

- gazdasilgi perek

Nemperes tigyek:

Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
dr. Bajusz Attila,
dr. Szendi-HorvSth Erika Ida,
Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tdm6 Csaba,
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese
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t6voltart6si iigyek
apas69 v6lelmdnek rnegdcintdse
egyezsdgi kis6rletre idlzes
v illasztilsi n6vj e gyz6kke I
kapcsolatos elj6r6s
kapcsolattaft 6s v6 grehajt6sa
meneki.iltiigyi lrizettel kapcso latos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX, tdrvdny szerinti
elj616sok)

bir6i hat6skdrbe tartoz6 nemDeres
iigyek

5 SebSkn6 dr. Barna
Andrea bir6

Civilisztikai peres tigyek:
h6zass6gi perek
apas6gi 6s szfirmazfts megdllapitSsa
ir6nti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
drokbefogadSssal kapcsolatos
perek
hflzassirgi peren kivtil 6rv6nyesitett
h6zassrigi vagyonjogi ig6ny ds
6lettSrsak vagyonj ogi ig6nye
sziilSi feliigyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tart6sa ir6nti perek
k ap c s o I attart 6s szab |ly o zits a

torv6nyen alapul6 egy6b tart6si
perek

tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6si.igyi perek
orokl6si perek
szerz6d6ses jogviszonyb6l eredo
kotelmi perek
szerz6ddsen kfviili k6rtdrit6si perek
v6grehajt5ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
tdvoltart6si i"igyek

apashg v6lelm6nek me gdont6se
e gyezsegi kisdrletre iddzds
v illasztSsi n dvj e gyz6kke I
kapcsolatos elj6r6s
kapcsolattart6s vdgrehajt6sa
meneki.iltiigyi 6rizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. torv6ny szerinti
elj6rdsok)
bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
iigYek

dr. Bajusz Attila,
dr. Szendi-Horviith Erika Ida,
Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Czepo Katalin,
dr. T.uk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese

6 dr. Bajusz Attila Civilisztikai peres iigyek:
tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6siigyi perek

dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Czeoo Katalin.
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orokl6si perek
szerz6d6ses jogviszonyb6l eredo
kotelmi perek
szerz6d6sen kiviili k6rt6rit6si perek

- vdgrehajt6ssal kapcsolatosperek

- gazdashgi perek

Nemperes iigyek:

- egyezsegi kis6rletre iddzes

- vfllaszthsi n6vjegyz6kkel
kapcsolatos elj6r6s

- menekiiltiigyi orizettel kapcsolatos
i.igyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX , torvdny szerinti
eljdrdsok)

- egy6b bir6i hat6skorbe taftoz6
nemperes iigyek (kivdve
t6voltart6si iisvek)

Sebokn6 dr. Barna Andrea.
dr. T,.uk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese

18 dr. Szendi-Horv6t
Erika Ida bir6

Civilisztikai peres iigyek:
h6zassdgi perek
apas6gi 6s szhrmazils megSllapit6sa
irdnti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
orokbefo gad6ssal kapcsolatos
perek

hinassilgi peren kivtil 6rvdnyesiteff
h6zass6gi vagyonjogi ig6ny ds
6lett6rsak vagyonj o gi ig6nye
szi.il6i feliigyelettel kapcsolatos
perek
gyermek taft5sa ir6nti perek
kapc s o lattart 6s szab 6ly oz6sa
torvdnyen alapul6 egy6b tart6si
perek

tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6stigyi perek
ordkl6si perek
szerz6ddsen kfviili kSrt6ritdsi perek
vdgrehajtSssal kapcsolatos perek

Nemperes iigyek:
t6voltart6si tigyek
apas6g v6lelm6nek megdont6se
egyezs6gi kisdrletre iddzds

v 5'lasztilsi n6vj e gyzdkke I
kapcsolatos elj6r6s
kapcsolattartSs v6 grehajt6sa

meneki.iltiigyi 6rizettel kapcsolatos
i.igyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torvdny szerinti
elj6rSsok)

- bir6i hat6skrjrbe tartoz6 nemperes
i.igyek

Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Sebokn6 dr. Barna Andrea,
dr. Bajusz Attila,
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese
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2. melldklet az ij'gy elosztdsi rendhez

A beo sztott titk5rok 6s b ir6s 6gi ii gyintdz6k fital intezett ii gyek

A mell6klet id6beli hat6lya:2021. mSjus l5-tol

Tan6cssz6m Ndv Intezett ii svc s oo orto k Helyettesitds. sorrendben
l5 dr. Csepregi Zita

bir6s6gi titk6r
Szabdlysdrtdsi ilgycsoportok :

kifog6sra indul6 iigyek
elzhr 6ss al biintetheto ii gyek
bir6s6g eld 6llit6s
egydb tigyek

Polg6ri nemperes iigyek:
kapcsolattarlSs v6grehajt6sa

V6grehajt6si iigyek:
jogut6dlSs me96llapitdsa
birs6g kiszab6sa

felsz6mol6s elrendel6se miatti
meesziintetds

szab6lysdrt6si iigyszakban :

dr. Mihalik-Dobi Anita,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese,
dr. Szikszai Emese,
M6tdn6 dr. Rapport Gycingyi,
dr. Isz6ly Gydrgy,
dr. H6rnori Katalin Valdria,
dr. Tomon6 dr. Liszkai Judit,

polgriri nemperes ds

vdgrehajt6si iigyszakban:
dr. T- uk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese,
Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Seboknd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horviith Erika lda,
dr. Baiusz Attila

t9. dr. Luk6csi Krisztina
bir6srisi titk6r

Polg6ri nemperes iigyek:
a bir6s6gi titk6ri hat6skorbe taftoz6 i.igyek
kapcsolattaft ris v6grehajt6sa

V6grehajtrisi iigyek:
(kiv6ve a jogut6dl6s megilllapithsa, birsdg
kiszab6sa 6s felsz5molSs elrendel6se
miatti megsztintetds)

dr. Csepregi Zita,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese,
Glegornd dr. Szab6 Doroffya,
dr. Tcimo Csaba,
dr. Czepo Katalin,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
lr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. Baiusz Attila

20 dr. Nagy Emese
bir6s6gi titk6r

Szab6lys6rt6si tigycsoportok :

- kifog6sra indul6 iigyek
- elz6r6ssal biintethet6 i.igyek
- bir6s6g eld 6llit6s
- egydb ilgyek
Biintet6 iigyszak:
- maghnvhdas iigyek
- bi.intetov6gz6s me ghoz atalSr a ir6nyul6
tigy6szi inditv6nnyal lrkezo kozv6das
bi.intet6 iigyek,
- egyszenisitett feltilv izs e6lat

dr. Mihalik Dobi Anita
dr. Csepregi Zita
dr. Agoston Anna Fl6ra
dr. Szikszai Emese
Mdtdnd dr. Rapporl Gyongyi
dr. Isz6ly Gyorgy
dr. Hdmori Katalin Valdria
dr. Tom6nd dr. Liszkai Juclit

2l dr. Mihalik-Dobi
Anita bir6s6si titk6r

Szab6lys6116si iigycsoporlok :

kifog6sra indul6 i.igyek
elz6r 6ssaI biintethet6 ii gyek
bir6s6g el6 6llit6s
egy6b tigyek

Bi.inteto iigyszak:
rnag6nv6das i.igyek

dr. Csepregi Zita,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese,
dr. Szikszai Emese,
M6tdn6 dr. Rapport Gyongyi,
dr. Iszdly Gydrgy,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr'. Tom6nd dr. Liszkai Judit
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Tan6cssz6m N6v Intdzett ii svc soo o rtok Helvettesit6s. sorrendoen
bi.intet6 v e gzes me ghozatalfir a
ir6nyul6 iigy6szi inditv6nnyal erkezo
kozv6das btintet6 tigyek
egyszeriisitett feliilvizs s6lat

22 dr. Agoston Anna
Fl6ra bir6srigi titk6r

Polg6ri nemperes tigyek:
a bfr6s6gi titk6ri hat6skorbe tartoz6 iigyek
kapcsolattart6s v6 grehajt6sa

V6grehajt6si tigyek:
(kivdve a jogut6dl6s megilllapithsa, birs6g
kiszab6sa 6s felsz6mol6s elrendeldse
miatti megsziintet6s)

dr. Luk6csi Krisztina
dr. Csepregi Zita,
dr. Nagy Emese,
Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Trim6 Csaba,
dr. Czepo Katalin,
Seboknd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horvdth Erika.
dr. Baiusz Attila

Berta M6ria bir6s6gi
ijgyintezt|

Az 5 612008.(III.26.) Korm. rendelet
alapjhn btinteto 6s szab6lysdrt6si
eljrir6sban ell6that6 hat6skorbe tartozo
tigvek

J6nds Kitti

J6n6s Kitti bir6sSgi
ijgyintezo

Az 5 6 12008.(III.26.) Korm. rendelet
alapjhn biintet6 6s szabSlys6rt6si
elj 6rSsban ell6that6 hat6skorbe taftoz6
tigyek

Berta M6ria

T6th Judit Alina
bir6s6gi tigyint6zo

Az 5 6 12008.(III.26.) Korm. rendelet
alapjhn civilisztikai elj Sr6sban ell6that6
hat6skcirb e tartozo ii svek

LukScsi Krisztina,
Csepregi Zita,
Nasv Emese

dr
dr
dr
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3. mell6klet az id;gy eloszt6si rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal intezetttigyek

A mell6klet rdobe i hat6lva: 202L m rcius 15-tol
Tan6cssz6m N6v Kirendelds a

J6rdsbir6sdghoz
Int5,zeII

tigycsoport Helyettesitds,
sorendben

Honnan Id6tartam
9 dr. Bir6 Mariann

bir6,
kije16lds:
fiatalkoniak elleni
btintet6eljilriisban
it6lkez6 bir6,
nyomoz6si bir6

Gyulai
J6riisbir6s69

2021.0t.01-
202r.t2.31

Biintet6 iigyszak peres
iigycsoportja:

k<izlekeddsi
brincselekm6nyek,

Kiilcin elj rir6sokb6l :

K<izlekeddsi
btincselekmdny i.igy't6rgy
esetdn

- Elj6r6s egyezsdg eset6n

- Biintet6 vdgz6s
me gho zatal6ra ir6nyu I 6
eljiir6s
Eljrir6s t6volldv6
terhelttel szemben
Elj6r6s kiilfdld<tn
tart6zkod6 terheittel
szemben
Biztositdk let6tbe
helyezdsdvel foly6
eljiir6s

- P6tmag6nvddaselj6r6s
alaptigyhriz tartoz6
egyszeriisitett
feliilvizsg6lat 6s

ktil0nleges eljdr6s
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M6tdn6 dr.
Rapport
Gyringyi,
dr. Iszrily
Gydrgy,
dr. Hdmori
Katalin
Yaleria,
dr. Tdm6nd dr.
Liszkai Judit,
dr. Mihalik-
Dobi Anita
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z) Dr. Nagy L6szl6nd
dr. Csem6k
Hajnalka bir6,
kijeldl6s:
fiatalkorriak elleni
btintet6elj616sban
itllkezb bir6

B6kdsi
Jdriisbir6s6g

2021.01.01.-
202t.12.31.

Biintet6 peres iigyek:
-Elet, testi 6psdg, egdszs6g
elleni brincselekmdnyek
-E gdszsd get v e sz6ly eztet6
brincselekmdnyek
-Emberi szabadsdg elleni
brincselekmdnyek
-Nemi 6let szabadsiiga ds a
nemi erkdlcs elleni
brincselekm6nyek
-Gyermekek drdekdt sdrtrj
ds a csal6d elleni
btincselekm6nyek
-Emberi m6lt6siig ds egyes
alapvet6 jogok elleni
brincselekm6nyek
-Kdzlekeddsi
brincselekmdnyek
(6rmrivezetds ittas
6llapotban, j6rmrivezetes
b6dult 6llapotban,
j6rmrivezet6s tiltott
6tengeddse)
-Kdrnyezet 6s termdszet
elleni btincselekm6nyek
-I gazs{gszol gdltat6s e I I en i
btincselekm6nyek
-Hivatali brincselekm6nyek
-Hivatalos szemdly elleni
brincselekm6nyek
-Kcizbiztons69 elleni
btincselekmdnyek
(robban6anyaggal vagy
robban6szerrel visszadl6s,
l6fegyverrel vagy loszenel
vissza6l6s)
-Kciznyugalom elleni
brincselekmenyek
-Kcizbizalom elleni
brincselekmdnyek
-Kdzigazgat|s rend j e elleni
brincselekm6nyek
-Vagyon elleni er6szakos
brincselekm6nyek
-Vagyon elleni
brincselekmdnyek
-Szellemi tulajdon elleni
brincselekmdnyek

Ktildn elj6r6sokb6l:
-Fiatalkorriak elleni
buntet6elj6ras
-Elj 6r6s mentessdget 6lv ez6
szemdllyel szemben
-Elj6rds egyezsdg esetdn
-Btintet6 v1gzes
me gho zatalilra ir6nyu I 6

elj6r6s
-Elj 6r6s t6v ollev 6 terhe lttel
szemben
-Elj616s kiilfrtldctn
tarl6zkod6 terhelttel
szemben

dr. Szikszai
Emese,

M6tdn6 dr.
Rapport
Gycingyi,
dr. Isz|ly
Gycirgy,
Borb6lynd dr.
Acs Ildik6,
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Katalin
Valdria,
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dr Mihalik-
Dobi Anita
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-Biztositdk let6tbe
helyezds6vel foly6 elj6rds
-Mag6nv6das elj6r6s
-P6tmag6nv6das elj 6ri4s

-Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat
hozzhf lrhetetlenn d tdtele
drdek6ben

-alapngyhdztartoz6
egyszenisitett feltilvizsg6lat
ds kiildnleges elj6r6sok

-m enekii ltiigy i 6r izettel
kapcsolatos Ugyek (a
Mened6kjogr6l sz6l6 2007 .

6vi LXXX. tdrvdny szerinti
eliiir6sok)
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4. melldklet az igyeloszt6si rendhez
A kirendelt titk6rok 6s bir6s6gi iigyint6z6k 6ltal intlzettiigyek
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