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A B6k6scsab ai Jrirrisbirdsri g Ugyelosztf si rendj e
hat:{lyos: 2021. fifitius-1+6t jrfilius 15-t6l

l. Alapadatok

| '1. Az iigyelosztiisi rendet a torv6nysz6k elntike hathrozza meg. Az iigyeloszt6si rendt6l az eljirdsi
tdrv6nyekben szab6lyozott esetekben, toviibb6 igazgatdsititon a bir6s6g mrikciddsdt 6rinto fontos
okb6l lehet elt6rni.

I.2. Ajrlrrlsbir6s6g iigyelosztrisi rendj6t a bir6s6gok szervezetdrol es igazgatdsfn6l szol6 2011. dvi
CLK. torv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH utasit6s (Ig.
szab') 115. $ (1) bekezd6sdben meghatitrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a koll6siumok
v6lem6ny6nek ismeretdben a kcivetkez6k szerint hat6rozom mes.

2. A bir6srigon miiktid6 iigyszakok

2.1. Biinteto
A j6r6sbir6s6g bir6i (tan6csai) 6s igazs6gtigyi alkalmazottai a biintet6elj6r6sr6l szbl6 2017. 6vi XC.
torv6nyben (Be.) 6s az egyeb jogszabillyokban meghatfnozott, a j6r6sbir6s6g hat6skor6be 6s
illetdkess6gebe tartozo, a ktivetkez6 i.igycsoportokba sorolt btintetotigyekben j6rnak el.

2.I .l . Biintet6 iigyszak i.igycsoportj ai felsorol6s a
o elsofokribtintetotigy
o fiatalkorribiintet6iigye
o biintet6 nemperes iigy
o bir6sd.gi mentesit6s ir6nti tigy
o nyomoz6si bir:6i iigyek
. egydb (vegyes) iigy

2.2. Szabillysdrtds
A j6rfsbir6shgbithi 6s igazs6gtigyi alkalmazottaiaszab6lysertdsekrol, aszabfiys1rt6si elj6r6sr6l6s a
szab6lysdrt6si nyilv6ntart6si rendszerr6l sz5l5 2012. 6vi II. torv6nyben (Szabs.tv.) es az egy6b
iogszabiiyokban meghat6rozot, aj6r6sbir6s6g hat6skdr6be 6s illetdkessdg6be tartozo, a kovetkezo
iigycsoportokba sorolt szab6lys6rt6si tigyekben j 6rnak el.

2.2.1 . S zab6lys6rtdsi iigy szak i.igycsoportj ai felsorol6sa
. szabfiys6rt6si hat6s6g hatftrozata ellen benyrijtott kifogris (panasz)
o szabiiysdrt6si elz6r6ssar is srijthat6 szabdlys6rt6s miatti tigy
. szab6lys6r't6si iigyben emelt iigy6szi 6v6s
o szabfiys6rt6si perrijit6si i.igy



. szabalys6rt6si egydb iigy

2.3. Civrhsztlka
,{ j6r5sbir6s6g bir6i (tan6csai) 6s igazs6gii gyi alkalmazottai a polg6ri perrendtart6sr6l sz6l6 1952. evi
III' torvdnyben (Pp.), valamint a20l6.6vi CXXX. torvdnyben fri: pp.l 6s az egyeb jogszabilIyokban
meghatdrozott, a jfndsbir6s6g hat6skiir6be 6s illet6kess6g6be tarloi6, a koveikez6-tigycsoportokba
sorolt polg6ri iigyekben j6rnak el.

2.3 .I. Civilisztikai tigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.1 . Polg6ri i.igyszak iigycsoportj ai felsoroliisa
. elsofokri polg6ri peres iigy
o polg6ri nemperes tigy
. vegrehajt6si tigy

2.3.3. Gazdasdgi
2.3 .3 . I . G azdas 6gi i.igy szak i.igyc s oportj ai fel s oro l6s a
. elsofokir gazdasilgiperes i.igy
o els6foki gazdasilgi nemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti tigykiosztrfs

A j5r6sbfr6s6g elncike a kiosztiisnak a bir6k, a bir6sdgi titk6rok, a bir6s6gi igyint6z6 kcizcitti
munkateher jelent6s elt6r6s6t eredmdnyezo hatfusdt (munkateher kiegyenlit6s6nek elve), tovftbb6 az
rigyeloszt6si rend m6dositds6nak feltdteleit negyed6vente feltilvizsgdlja, 6s rrdkr69 eset6n
kezdem6ny ezi az iigyelosztAsi rend m6dosit6srlt.

Az rigyteher megoszl6s6t 6rdemben befoly6sol6, elore nem l6that6 kortilmdny bekovetkezds6t kovet6
30 napon beltil az iigyeloszt6si rendet feliil kell vizsg6lni.

Az iigyeloszt6si rend feliilvizsg6lat6nak szi.iks6gess6ge eset6n a torv6nysz6k illetdkess6gi teriilet6hez
tartozS j6r6sbir6s5gi elnok az tigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslat6t a feliilvizsgfiafta
okot ad6 koriilm6nyrol val6 tudom6sszerzest kdvetoen halad6ktalanul megktildi a tcjrv6nysz6k
elnok6nek. A m6dosit6 javaslat megktilddsdt megelozben az 6rintett birrlkkal lehet6s6g slerint
egyeztetni kell, 6s abirak vdlem6ny6t a m6dosit6 javaslattal egyi.itt meg kell kiildeni.

3.I. Az iigykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesitdst is
Az iigyek kioszt6s6t bi.intet6 i.igyszakban a j6r6sbir6srig elnoke, polg6ri i.igyszakban a
jftrdsbiroshg elnokhelyettese vegzi. Az elnok helyettesit6s6re a biintet6 i.igyszakba, az
elnokhelyettes helyettesit6sdre pedig a polgdri i.igyszakba beosztott birdk atan6cssz6m ncivekv6
sorrendj 6ben j ogosultak.

Krz|rt a kioszt6sb6l, aki az tigyben a Be., a Pp., azijPp. vagy a Szabstv. alapjdnbir6kdnt nem
jilrhat el, kiv6ve az igyfel6ltal bejelentett 6s m6g el nem bfr6lt elfogults6gi tifogas eset6t. A
kioszt6sra jogosult kizdrtsilgakor a helyettesft6s szabhlyaitkell alkalmazni.

3 .2. Az 6ltal6no san alkalmazott iigykio szt6si m6ds zer meghatfuroz6sa
Az iigykioszths alapja minden iigycsoportban az 6rkez6si sorrend. Az iigyek tandcsra kioszt6sa
tigycsoportonkdnt, a soron kcjvetkez6 igyszitm6s a tan6csokszfumozSs6nak sorrendje szerint t<jrt6nik.

3.3. Tdbb i.igyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazfs6val kiosztand6 i.igyek kioszt6s6nak szabfi,lyai



A polgiiri, a gazdashgi 6s a btinteto perek eset6ben az tigykioszths alapja az erkezesi sorrend. Az
tigyek kioszt6sakor figyelembe kell venni azt,hogy az adotttipusir tigyet (iigytrirgy 6s iigyminos6g)
mely tan6csok tfugyaljdk (szakosod6s). A konkr6t iigy kiosztiisa tehffi i.igytfrgyank6nt et
tigymin6segenkdnt a kovetkez6 tigysz6m 6s a tandcs ok szftmoz6s6nak sonendi6ben tort6nik.

Btintetd iigy s zakb an :

Az tigykiosddsrajogosult meghatdrozza akiosztand6 i.igy neh6zsdgi fok6t (srilyszimifi), majd,
annak megfelel6en kiosztja atanilcsszitm szelint soron kovetkez6 bir6ra az iigycsoportonk6nti,
illetve Migy tttrgya szerinti szakosoddst is figyelembe v6ve.
Elj6r6s bir6sSg el6 Sllit6s eset6n 6s nyomoz6si bfr6 hat6skor6betartoz6 iigyek eset6n a kioszt6s
automatikus: P6ros hdten a 7 . sz. tan6cs, pitratlan hdten a 10. sz6mf tan6csra tortenik a kioszt6s
azzal, hogy a megel6z6 h6t utols6 napj6n lrkezett, s nem aznap int6zend6 nyomozdsi tigyeket a
m6sik taniics kapja. Munkanapon kivtil int6zendo nyomoz6si bir6i iigyek a kdszenldti ds iigyeleti
szabilyzatban foglalt k6szenl6ti beoszt6s figyelembev6tel6vel, ar6nyosan tcirt6nik.
Menekiiltii gy i orizettel kapc s olato s B eii, tigycs op orlri iigyek :

A taniicsok - tan6cs sorendben el<ire meghathrozott - heti vdlt6sban rntezik az iigyeket,
automatikus kioszt6s mellett.

Szab6lysert6si tigyszakban:
A szign6l6s az iigycsoportnak 6s azlrkezdsnek megfelel6en automatikus, iigycsoportonk6nt beltil
6rkez6si sorrendben a15. s2.,a20. sz. es a2I. sz.tandcs kozcitt egyenlo arinyban.

Civilisztikai tigyszakokban :

Az i.igykiosztfsrajogosult meghatirozza akiosztand6 tigy neh6zs6gi fok6t (srilyszirmffi), majd,
annak megfelel6en kiosztja atandcsszfm szerint soron kcivetkezo bir6ra az iigycsoportonk6nti,
illetve Migy tdrgya szerinti szakosod6st is figyelembe v6ve.
A polg6ri peren kfvtili tigyek a szigntlils az iigyeloszt6si rendben meghatfuozott tigytipusok
szerint automatikus 6rkezdsi sorrendben. A civilisztikai iigyszakos bir6k 6ltalintezendo nemperes
flgyek koziil a megeloz6 es az ideiglenes megelSz6 tiivoltart6s, valamint a kapcsolattart6s
vdgrehajtdsnak elrendel6se i.igyminos6gri iigyek kioszt6sa az erkezesi sorrendben tort6nik a
tan6cs sz6mnak me gfelelo sorrendben.
A v6grehajt6si i.igyszakban a szign6l6s automatikus.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszeftol tdrt6no elt6r6s esetei mes.hatdrozfLsa
amelyek kiilondsen
3 .4.I. Elt6r6s az :d;gy tftrgy Shoz k6pest

3.4.L1 . Specidlis szak6rtelmet ig6nyel
3.4.1.2. Nemzetkozi elemet tartalmaz

3 .4.2. Perj ogi heily zethez kdpest
3.4.2.1. Soron kiviili iigy
3 .4.2.2. Egyesitds, egyiittes elbir6l6s vdgett
3 .4.2.3 . BirS kizdrttsa miatt
3.4.2.4. Azijgy elozmenyi eljarhs|val fenn6ll6 szoros risszefiiggds miatt

3 .4.3 . Egyenletes munkateher bizto sit6sa vd gett
3 .4.3 .1 . Ugyhritral6k feldolg ozhsa miatt
3 .4 .3 .2. Ugy munkai g6nyessdge, terj edelme miatt
3 .4.3 .3. Az iigyek 6rkez6s6b6l ad6d6 egyenl6tlens6g kikiiszoboldse 6rdekdben

3 .4.4. Egydb koriilm6nyekhez kdpest
3 .4.4.L it6lkez6si sziinet tartama alatt v agy miatt
3.4.4.2. Bir6 tdvollete miatt - figyelemmel azigy jellegdre
3.4.4.3. Bir6 szolg6lati viszony6nak megszun6se miatt
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3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egyiittes fenn6ll6sa

3.5. A vezet6k 6ltal rntezett iigyek kioszt6s6nak m6dszere

A bir6sdgi vezetS rdszdre az igyek kioszt6s6t befoly6solh atja a tdrgyalhsi kcitelezetts6g m6rt6ke
6s az igazgat6si feladatok munkaterhe. A reszdre tcirt6n6 tigykioszta s az 6ltal6nos m6dszerek
alapjdn tortdnik az 3 .2 -3 . 4 . pontban me gj elciltek szerint.

3.6. Aztigykioszt6s menete
3 . 6, 1 . A kio sztand6 i.igy bemut at6sa az iigykio szt6sra j o go sultnak

A bir6s6gok egysdges iratkezeldsi szabdlyzathrol sz5l6 17/2014. (XII.23.) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezdliratot 6s a kezd6iratkdnt kezelend6
iratot i.igyiratkdnt az esetleges el6zmdnyi i.igyiratokkal felszerelve a lajstromba tort6n6
bejegyz6s napj6n, de legk6s6bb az 6rkez6st kcivet6 munkanapon az irodavezeto
bemutatj a az ld;gy elo szt6sra j o go sult bir6 s 6gi vezet6nek.

3 . 6 .2. Az ir at ifij a, a ko zremrikci d6k feladatai
Az ij;gy kioszt6s6ra jogosult az eljdr6 bfr6t legk6s6bb az irat bemutat6s6t k<jveto
munkanapon a jelen tigyelosztrisi rendben foglaltaknak megfeleloen kijelcili. A
kij el ol6s utdn az iratot nyomban vis sza kell j uttatn i az fu o ddnak Az iroda az Jlj 6r o bir o
kijelcil6se ut6n a lajstromba bejegyzi az elj6r6 bir6itanScs sorsz6m6t, majd azhatot a
bir6nak a kijelol6s napj6n, de legk6s6bb a kcivetkez6 munkanapon bemutatja.

3.7 . Az {iloszths rendje
Az tigyek 6tosrt6sfna csak kiv6telesen, a jogszabdlyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa eset6n
kertilhet sot azzal,hogy ilyen esetben aziJLgy kiszignrll6s aazigyeloszt6si rendben meghat6rozott
6ltal6nos szab6lyok szerint tort6nik.
3 .7 .l.Az Stoszths esetei

A bir6s6g elncike, illetve az iigykios ztisra jogosult m6s bir6s6gi vezeto M ilgy intezesevel
m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki akizfrdsa, abirS szolgdlativiszony6nak megsztin6se, a tart6s
tdvoll6te, az iJ,gy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te , az egyenletes munkateher biztosft6sa,
azigyhfitraldk feldolgozdsa, abir6 6thelyez6se, kirendel6se 6skizhrdsaeset6n.

3.7 .2. pljriras az :d;gy 6toszt6sakor
Atosztfskot azijLgy iratai bemutatdsrakeriilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, o aziraton
az fltosztds ok6nak megjelcildse mellett mrisik tan6csot (bir6t) jelcil ki, 6s diitummal,
al6ir6ssal ell6tva bemutatja az iroddnak az igyet az 6toszt6s lajstromban tdrt6n6 6tvezet6se
6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezddse drtelmdben a kijel<i16s m6dosit6sa eset6n azfuoda
az ijgyirat bemutatiis6val 6rtesfti mind a koriibban, mind az rijonnan kijelolt bir6t. Az
Sroszths az 6ltal6nos [gykioszt6si m6dszerek szerint tcirt6nik.

3.8. A helyettesitds rendje
A hely ette s it6 s rendj 6t az ij'gy elo szt6s i rend mell6kl ete i tartalmazzilk.

3.9. A jelentigyeloszt6si rendazl.,2,3.,4 szfumumelldkletekettartalmazza.

Gyula, 202l.jrllius 6.
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1 . melldklet az lijgy eloszt6si rendhez
A beosztott bir6k 6ltal intezett tigyek

A melldklet id6beli hat6lya:2021. jirlius 1-t6l

Biintet6 szak
Tan6cssz6m Ndv lntezelt ii gy c s op o rtok Helyettesitds. sorrendben

7. dr. Szikszai Emese
bir6,
kijelol6s:
fiatalkorriak elleni
biintetoelj6r6sban
itelkezl bir6,
nyomoz6si bir6

NyomozSsi bir6 hat6skci rebe tartozo
iigyek

Btinteto peres Ugyek:
Elet, testi 6ps6g, eg6szsdg elleni
btincselekmenyek
Emberi szabadsSg elleni
bfincselekmenyek
Gyermekek drdekdt sdrt6 ds a
csal6d elleni brincselekm6nyek
(taft5s elmulaszt6s6nak vdtsdge)
Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapvet6
jogok elleni brincselekm6nyek
Kozlekeddsi brincselekm6nyek

Q firmiiv ezetds ittas 6ll apotban,
j firmiiv ezetes b 6dult 6llap otban,
jfirm{iv ezetds tiltott 6tenged6se)
Kornyezet ds term6szet elleni
btincselekmenyek
Igazshgszolg6ltatSs elleni
biincselekmdnyek
Koznlugalom elleni
biincselekmdnyek
K<izbizalom elleni
biincselekm6nyek
Kozigazgatfls rendj e elleni
biincselekmdnyek
Vagyon elleni er6szakos
biincselekm6nyek
Vagyon elleni brincselekm6nyek

Ktilon elj6r6sokb6l:
Elj5r6s bir6sSg el6 6llit6s esetdn
Fiatalkoniak elleni biintet6elj 6rris
Elj 6r6s mentess6 get elv ez6
szem6llyel szemben
Eljhr 6s egyezs69 esetdn
B i.inteto v e gze s me gho zatalilr a
irrinyul6 elj6r6s
Elj6r6s t6voll6vo terhelttel szember
Elj 5r6s ki.ilfoldon tart6zkod6
terhelttel szemben

Biztosft6k letdtbe helyez6s6vel
foly6 elj6r6s
Maghnvhdas eljrirSs

- P6tmag6nv6daseli6r6s

dr.Iszilly Gyorgy,
dr. Tcim6n6 dr. Liszkai Judit.
dr. H6mori Katalin Val6ria,
M6t6nd dr. Rapport Gycingyi



Elj6rSs vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzhf5rhetetlenn6
t6tele 6rdek6ben

- alapiigyhoz tartozo egyszer[isitett
feltilvizsg6lat 6s kiilonleges
eljSr6sok

- menekiilttigyi 6rizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2001. evi LXXX. torvdny szerinti
eli6r6sok)

8 M6t6n6 dr.
Rapport Gycingyi
bir6,
kijelo16s:
fiatalkoniak elleni
biintet6eljSr6sban
itelkezl biro,
nyomoz6si bir6

Eg6szs6get vesz6lyeztet6
biincselekm6nyek
Emberi szabadsdg elleni
biincselekm6nyek
Nemi 6let szabadshga ds a nemi
erkolcs elleni biincselekm6nyek
Gyermekek drdekdt s6rt6 6s a
csal6d elleni brincselekm6nyek
(tart6s elmulasztdsa, kiskoru
vesz6lyeztetdse)
Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapvet6
jogok elleni biincselekm6nyek
Kozleked6si brincselekmdnyek
( 6rmrivezetds ittas 6llapotban,
j finnrdv ezetes b6dult 6llapotban,
j firrliljv ezetes ti ltott 6tenged6s e)
Kornyezet 6s term6szet elleni
biincselekmdnyek
Igazshgszolg6ltat6s elleni
brincselekmdnyek
Hivatali brincselekm6nyek
Hivatalos szemdly elleni
bfincselekmdnyek
Koznyugalom elleni
biincselekm6nyek
Kozbizalom elleni
brincselekm6nyek

Kozigazgaths rendj e e lleni
btincselekmenyek
Vagyon elleni eroszakos
bfincselekmenyek
Vagyon elleni btincselekm6nyek
Szellemi tulajdon elleni
brincselekmdnyek

Ktilcjn elj6rSsokb6l:

- Fiatalkorriak elleni biintetoeli5r6s

dr
dr

H5mori Katalin Val6ria,
Tom6n6 dr. Liszkai Judit.
Szikszai Emese,
Isz|ly Gyrirgy

dr
dr



Elj 6r6s mentess6get eIv ez6
szem6llyel szemben
Elj6rSs egyezs6g eset6n
B tintet6 v e gze s me gho zatalfir a
ir6nyul6 elj6r6s
EljSr6s t6voll6vo terhelttel szember
Elj 6r6s ktilfdldon tart6zkod6
terhelttel szemben
B iztosit6k letdtbe helyezds6vel
foly6 eljdr6s
Mag6nviidas elj6r6s
Potmaghnvhdas eljSr6s
EljSr6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzhferhetetlennd
tdtele 6rdekdben

meneki.iltii g yi orizettel kapcs o lato s
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torvdny szerinti
eljAr6sok)

10. dr.lszhly Gyorgy
bir6,
kijelci16s:
fiatalkorirak elleni
btintet6elj6r6sban
itelkezo biro,
nyomoziisi bir6

Nyomoz6si bir6 hat6skci rebe tartozo
tigyek

Bi.intet6 peres iigyek:

- Elet, testi dpsdg, eg6szsdg elleni
brincselekm6nyek (testi s6rt6s,
segitsdgnyrijtSs elmulaszt6sa)
Emberi szabads6g elleni
brincselekm6nyek
Emberi m6lt6sdg 6s egyes alapvet6
jogok elleni biincselekm6nyek

- Kozleked6sibiincselekm6nyek

- Kdrnyezet ds term6szet elleni
brincselekm6nyek
(orv v adhszat, orvhalilszat,
hulladdkgazd6lkod6s rendj 6nek
megs6rt6se)

- Hivatalos szemdly elleni
btincselekmdnyek

- KozbiilonsSg elleni
btincselekmdnyek
(robban6any aggal vagy
robban6szerrel vissza616s,
l6fegyverrel vagy l6szerrel
vissza6l6s)

- Koznyugalom elleni
btincs elekm dnyek (gar 6zdashg,
rendbont6s)

- Kozbizalom elleni
brincselekm6nyek

- Vagyon elleni er6szakos
brincselekmdnyek

- Vagyon elleni biincselekm6nyek

Ktilcin eljSrfsokb6l:

dr. Szikszai Emese,
dr. H6mori Katalin Valdria,
dr. Tomond dr, Liszkai Judit,
M6t6n6 dr, Rapporl Gyongyi



Elj6rSs bir6s6g el6 Sllit6s esetdn
Fiatalkorriak elleni biintetoelj 5r6s
Elj 5r6s mentessdget 6lv ez6
szemdllyel szemben
Elj6r6s egyezs6g esetdn
Biintet6 v6gz6s meghozatalfir a
ir6nyul6 eljSr6s

Elj6r6s t5voll6v6 terhelttel szember
Elj 6r6s kiilfoldcjn tariozko do
terhelttel szemben
Biztosit6k let6tbe helyezds6vel
foly6 elj6rSs

Maghnvhdas elj6r6s
P6tmagSnv6das elj6r6s
Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzhflrhetetlenn6
t6tele 6rdek6ben

alapigyhoz tartoz6 e gyszerti s itett
feliilvizs g6lat 6s ktilonleges
eljSr6sok

meneki.iltiigyi orizettel kapcsolatos
tigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torv6ny szerinti
elj6r6sok)

l1 Borbdlyn6 dr. Acs
Ildik6 bir6,
kijelol6s:
fiatalkorriak elleni
btintet6elj6r6sban
itllkezobir6,
nyomoz6si bir6

Nyomoz6s i bir6 hat6sko r 6be tarlozo
ti gyek kdszenl6t (tigyelet) idej6n

l3 dr. H6mori Val6ria
Katalin bfr6,
kijelol6s:
fiatalkoniak elleni
biintetoelj6rdsban
itelkezo biro,
nyomozSsi bir6

NyomozSsi bir6 hat6skd rebe tartozo
iigyek

Btintet6 peres iigyek:
Elet, testi 6ps6g, eg6szs6g elleni
brincselekm6nyek
E g6szs6 get v eszlly eztetl
brincselekmdnyek
Emberi szabadsSg elleni
bfincselekmdnyek
Nemi 6let szabads6ga 6s a nemi
erkolcs elleni biincselekm6nyek
Gyermekek drdekdt s6rt6 ds a
csalSd elleni brincselekm6nyek
(kiskorri veszdlyeztetdse)
Emberi mdlt6s6g 6s egyes alapvet6
jogok elleni btincselekmdnyek

- Kdzleked6sibrincselekm6nyek

- Kcirnyezet 6s termdszet elleni
bfincselekmdnyek
(termdszetk6rosit6s,
kornyezetk6rosit6s.

dr. Tom6nd dr. Liszkai Judit,
M6t6n6 dr. Rapport Gydngyi,
dr.Iszilly Gyorgy,
dr. Szikszai Emese



hulladekgazdSlko d 6s rendj dnek
megsdrt6se)

Igazs ilgszolg riltat6s e ll eni
biincselekm6nyek
Hivatali brincselekmdnyek,
Hivatalos szem6ly elleni
biincselekm6nyek
Kciznyugalom elleni
btincselekmdnyek
Kozbizalom elleni
biincselekm6nyek
Kozigazgaths rendj e e lleni
brincselekm6nyek
Vagyon elleni biincselekmdnyek
Szellemi tulajdon elleni
brincselekm6nyek

Kiilon elj6rrisokb6l:
Fiatalkorriak elleni biintetoelj 5r5s

Elj 5r6s mentess6get elv ezo
szemdllyel szemben
Elj6r6s egyezs6g esetdn
Biinteto v6 gz6s me ghozatal|r a
ir6nyul6 elj6rds
Elj6r6s tdvoll6v6 terhelttel szembe
Elj 6r6s kti lfcjldon tartozko d6
terhelttel szemben
Biztosit6k let6tbe helyez6sevel
foly6 elj6rSs

Mag6nv6das elj6rris
P6tmag6nvridas elj 6r6s

Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozziferhetetlennd
t6tele 6rdek6ben

alapi.igyhoz tartozo egyszenisftett
feltilvizs gSlat ds ktilonleges
elj6r6sok

menektilttig y i or izettel kapcs o lato s
i.igyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torvdny szerinti
eli6r6sok)

14. dr. Tom6nd dr.
Liszkai Judit bir6,
kijelolds:
fiatalkorirak elleni
biintetoelj6rSsban
itelkezo biro,
nyomoz6si bir6

Nyomoz6si bir6 hat6skcj rcbe tartoz6
i.igyek

Btinteto peres iigyek:
Elet, testi 6ps6g, eg6szs6g elleni
biincselekm6nyek
E gdszsd get v eszely eztetl
biincselekm6nyek
Emberi szabads6g elleni
btincselekm6nyek
Nemi 6let szabadshga 6s a nemi
erkcilcs elleni biincselekmdnyek

M6t6n6 dr. Rapport Gyongyi,
dr. Hilmori Katalin Val6ria.
dr. Szikszai Emese,
dr.Isz|ly Gyorgy
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Gyermekek 6rdek6t sdrt6 6s a
csal6d elleni brincselekm6nyek
(kiskorf veszdlyeztetdse)
Emberi mdlt6s6g 6s egyes alapvet6
jogok elleni btincselekmdnyek
Kozlekeddsi biincselekmdnyek

Q 6rm{iv ezet6 s ittas 6llap otban,
j5rrrnrjv ezetes b6dult 6llapotban,
jhrrr:lJv ezetes ti ltott 6tenged6 se)
Kornyezet 6s term6szet elleni
brincselekmdnyek
Igazshgszolg6ltat6s elleni
brincselekm6nyek
Hivatali brincselekm6nyek,
Hivatalos szem6ly elleni
brincselekm6nyek
Koznyugalom elleni
brincselekm6nyek
Kcizbizalom elleni
biincselekmdnyek
Kizigazgatis rendj e elleni
brincselekmdnyek
Vagyon elleni er6szakos
biincselekm6nyek
Vagyon elleni btincselekmdnyek
Szellemi tulajdon el leni
brincselekm6nyek

Kiilon elj6r6sokb6l:
Fiatalkoniak elleni btinteto elj6r6s
Elj6r6s mentess6get elv ez6
szem6llyel szemben
EljSr6s egyezseg eset6n
B tintet6 v e 9z6 s me gho zatalilr a
ir6nyul6 elj6r6s
Elj6rSs t6voll6v6 terhelttel szemben

16. dr. Dar6k Katalin
bir6,
kiielcil6s:

Nyomoz6si bir6 hat6skorebe tartoz6
iigyek kdszenldt (i.igyelet) idej 6n

dr. Szikszai Emese,
dr. Isz6ly Gydrgy
dr. Hrfmori Katalin Val6ria.
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fiatalkoruak elleni
biintet6elj6r6sban
it6lkez6 bir6,
nyomoz6si bfr6

dr. Tomond dr. Liszkai Judit,
M6t6n6 dr, Rapport Gydngyi

Civilisztikai i.igyszakok

Tan6cssz6m N6v Intezett ii gyc s o p orto k Helyettes itds. sorrendoen
2. Gregorn6 dr.

Szab6 Dorottya
bir6

Civilisztikai peres tigyek:
apas6gi 6s szhrmazhs meg6llapit6sa
ir6nti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
hhzassdgi peren kivi.il 6rvdnyesitett
h6zass6gi vagyonjogi igdny 6s
6lett6rsak vagyonj ogi igdnye
h6zass5gi perek - amelyben sziiloi
feltigyelettel kapcsolatos kereseti
k6relem nincs
gyermek tart6sa ir6nti perek
torv6nyen alapul6 egydb tart6si
perek
tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lakSstigyi perek
orokl6si perek
szerzSddses jogviszonyb6l eredo
kotelmi perek
szerzciddsen kfvtili k5rtdrit6si perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes tigyek:
t6voltaftasi iigyek
apasdg v6lelm6nek megdcintdse
egyezsdgi kisdrletre idlzds
v 6laszt6si n dvj e gyz6kke I
kapcsolatos eljSrds

- menektltiigyi6rizettelkapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX. trirvdny szerinti
elj6r6sok)

- bir6i hat6skcjrbe tartozo nemperes
tigyek

dr. Tomo Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Sebokn6 dr. Barna Andrea,
dr, Bajusz Attila,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese

3. dr. Tom6 Csaba
bir6

Civilisztikai peres iigyek:
ap as 6gi 6s szdrmaz6;s m e g5llapit6s a

ir6nti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
h6zass6gi peren kivtil 6rv6nyesitett
h6zass6gi vagyonjogi igdny ds
6lettSrsak vagyonj ogi ig6nye
gyermek tartilsa irrinti perek

dr. Czepo Katalin,
Seboknd dr. Barna Andrea,
dr. Bajusz Attila,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorott5ra,
dr. LukScsi Krisztina.
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese
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torvdnyen alapul6 egy6b tartdsi
perek

tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6si.igyi perek
cirok16si perek
szerz6d6ses jogviszonyb6l eredo
kotelmi perek
szerzod6sen kivtili k6rt6rit6si perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
t6voltartSsi tigyek
apas69 v6lelmdnek megdont6se
egyezsdgi kis6rletre idlzes
v fllasztflsi n6vj e gyz6kke I
kapcsolatos elj6rSs
m enekiiltiigy i or izettel kapcso latos
tigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. tcirv6ny szerinti
elj6r6sok)

- bir6i hat6skcjrbe tartoz6 nemperes
tigyek

A dr. Czep6 Katalin
bfr6

perek

hhzasshgi peren kivtil drvdnyesitett
hinassigi vagyonjogi ig6ny 6s
6lett6rsak vagyonj ogi igdnye
szi.iloi feltigyelettel kapcsolatos
perek

gyermek tartilsa ir6nti perek
k ap c s o I attart 6s szab 6ly ozSs a
tcirvdnyen alapul6 egy6b tart6si
perek

tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lakSsiigyi perek
orokl6si perek

szerzod6ses jogviszonyb6l ered6
kotelmi perek
szerz6d6sen kivilli k6rt6rft6si perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
t6voltart6si iigyek
apas6g v6lelm6nek megdont6se
egyezs6gi kis6rletre iddz6s

Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
dr. Bajusz Attila,
dr. SzendiHorv5th Erika Ida,
Gregomd dr. Szab6 Dorotfya,
dr. Tomo Csaba,
dr. T-.uk5sti Krisztina,
dr, Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese
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vdlasztSsi n6vjegyzdkkel
kapcsolatos elj6r6s
kapcs o lattart5s v6 grehaj t6sa
meneki.iltiig yi &izettel kapcs o I ato s
tigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torv6ny szerinti
elj6r6sok)
bir6i hatSskcjrbe tartoz6 nemperes
ilgyek

5 Seb6kn6 dr. Barna
Andrea bir6

Civilisztikai peres i.igyek :

h6zass6gi perek
apasSgi es szhnnazhs meg6llapit6sa
ir6nti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
cirokbefogadSssal kapcsolatos
perek
h6zassSgi peren kivtil 6rvdnyesitett
hf.zasshgi vagyonjogi igdny 6s

dlett6rsak vagyonj o gi igdnye
sziil6i feltigyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tarthsa ir6nti perek
kap c s o I attart 6s szab 6ly o zhs a

- torv6nyen alapul6 egy6b tart5si
perek

tulajdoni perek

- birtokvddelmi perek

- lak6stigyi perek

- orokldsi perek

- szerzoddsesjogviszonyb6l eredo
kotelmi perek

- szerzod6sen kfvtili k6rt6rit6si perek

- v6grehajt6ssalkapcsolatosperek

- gazdasitgi perek

Nemperes iigyek:

- thvoltartSsi i.igyek

- apasilg v6lelmdnek megdontdse

- egyezs6gi kisdrletre id6zds

- villaszthsi ndvjegyz6kkel
kapcsolatos elj5r6s

- kapcsol attaftils v6grehajt6sa

- menekiiltiigyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torv6ny szerinti
eljfrdsok)

- bir6i hat6skorbe taftoz6 nemoeres
iigyek

dr. Bajusz Attila,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tcimo Csaba,
dr. Czepo Katalin,
dr. T,.uk5csi Krisztina,
dr, Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese

6. dr. Baiusz Attila Civilisztikai peres i.igyek :

tulajdoni perek
birlokvddelmi perek
lak6siigyi perek
ordkldsi perek
szerz6d6ses j ogviszonyb6l ered6
kcitelmi perek

dr, Szendi-Horv6th Erika Ida,
Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
dr. LukScsi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
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szerzod6sen kivtili k6rtdritdsi perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
egyezsdgi kis6rletre iddzds
v6laszt6si n6vjegyzdkkel
kapcsolatos eljSr6s
menekiiltiigyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2001.6vi LXXX . torv6ny szerinti
elj6r6sok)

- egy6b bfr6i hat5skorbetartoz6
nemperes iigyek (kivdve
tSvoltarlSsi ilgyek)

dr. Nagy Emese

18. dr. Szendi-Horv6t
Erika Ida bir6

hizasshgi vagyonjogi ig6ny 6s
6lettfrsak vagyonj ogi igdnye
szi.il6i feli.igyelettel kapcsolatos
perek
gyermek taftilsa ir6nti perek
kapc s o lattart 6s szabSly ozhsa
torvdnyen alapul6 egy6b tart5si
perek

tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6si.igyi perek
orrikl6si perek
szerz6d6sen kiviili k6rtdrit6si perek
vdgrehajtSssal kapcsolatos perek

Nemperes iigyek:
t6voltaft6si iigyek
apasilg v6lelm6nek megdont6se
egyezs6gi kis6rletre id6z6s
vdlaszt6si n6vj egyz6kkel
kapcsolatos elj6rSs

kapcsolattarl6s v6grehajt6sa
menektiltiig yi 6rizettel kapcsolatos
tigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
200'7. evi LXXX. torvdny szerinti
elj6r6sok)
bir6i hatdskorbe tartoz6 nemoeres
iigyek

Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Czepo Katalin,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
dr. Bajusz Attila,
dr. Luk6csi Krisztina.
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese
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2, mell6klet az igyeloszt6si rendhez

A b e o sztott titk6rok 6 s b ir6s6gi tigyintdz6k iital intlzett ii gyek

A mell6klet id6beli hat6Iya: 2021. mh}us tl-tol

Tan6csszSm N6v Intdzett ii gyc s op o rlok Helyettesitds. sorrendben
15. dr. Csepregi Zita

bir6s6si titk6r
Szab6lys6rt6si iigycsoportok :

kifogSsra indul6 tigyek
elz6r6ssal biintetheto tigyek
bir6s6g el6 6llit6s
egydb iigyek

Polg6ri nemperes iigyek:
kapcsolattart6s v6 grehajt6sa

V6grehajt6si tigyek:
jogut6dl6s meg6llapitrisa
birs6g kiszab5sa
felsziimolSs elrendel6se miatti
megszi.intetds

szab 6Iy seftes i ii gyszakb an :

dr. Mihalik-Dobi Anita,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese,
dr. Szikszai Emese,
M6tdn6 dr. Rapport Gyongyi,
dr. Isz6ly Gyorgy,
dr. H6rnori Katalin Val6ria,
dr. Trim6nd dr. LiszkaiJudit.

polgriri nemperes 6s

v6grehajt6si iigyszakban :

dr. Luk6csi Krisztina.
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Trjrn6 Csaba,
dr. Czepo Katalin,
Sebokne dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horviith Erika Ida.
dr. Baiusz Attila

l9 dr. Luk6csi Krisztina
bir6s6si titk6r

PolgSri nemperes iigyek:
a bir6s6gi titkriri hat6skorbe tarlozo i.igyek
kapcsolattart6s v6 grehajt6sa

V6grehajt6si iigyek:
(kiv6ve a jogut6dl6s megillapithsa, birsrig
kiszab6sa 6s felsz6molSs elrendeldse
miatti megsztintet6s)

dr. Csepregi Zita,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese,
Gregom6 dr. Szab6 Doroffya,
dr. Tom6 Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Sebokne dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
dr. Baiusz Attila

20 dr. Nagy Emese
bir6s6gi titk6r

S zab6lys6rtdsi ti gycsoportok:
- kifog6sra indul6 i.igyek
- elzdrhssal biintetheto iigyek
- bir6s6g eld 6llit6s
- egy6b iigyek
Biinteto tigyszak:
- maghnvhdas tigyek
- biintetov6gz6s meghoz atalfir a irSnyul6
iigydszi inditvSnnyal erkezo kcjzv6das
bi.inteto tigyek,
- egyszenisitett feliilvizsgdlat

dr. Mihalik Dobi Anita
dr. Csepregi Zita
dr. Agoston Anna Fl6ra
dr. Szikszai Emese
Mhtend dr. Rapport Gyongyi
dr. Isz6ly Gyorgy
dr. H6mori Katalin Val6ria
dr. Tcim6nd dr. Liszkai Judit

2I dr. Mihalik-Dobi
Anita bir6s6si titk5r

Szab6lys6rtdsi iigycsoportok :

kifog6sla indul6 i.igyek
elz6r6ssal biintetheto i.igyek
bir6s6g eld 6llitSs
egydb iigyek

Bi.inteto iigyszak:
magrlnvridas iigyek

dr. Csepregi Zita,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Nagy Emese,
dr. Szikszai Emese,
M5tdn6 dr, Rapport Gycingyi,
dr. Isz6ly Gyorgy,
dr. H6mori Katalin Yal6ria,
dr. Trim6nd dr. Liszkai Judit
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Tan6cssz6m Ndv Int6zett ii gyc sop o rtok Helyettesit6s. sorrendben
biintet6 v e gze s me ghozatalhr a
irSnyul6 iigy6szi inditv5nnyal 6rkez6
kozv5das biintet6 tigyek
egyszeriisitett feltilvizs s6lat

22 dr. Agoston Anna
Fl6ra bfr6s6si titk6r

Polg6ri nemperes iigyek:
a bir6s6gi titk6ri hat6skorbe tartozo i.igyek
kapcso lattart6s vd grehajt5sa

V6grehajt6si iigyek:
(kiv6ve a jogut6dl6s megilllapithsa, birs6g
kiszab6sa ds felsz6mol6s elrendel6se
miatti megsziintetds)

dr. Luk6csi Krisztina
dr. Csepregi Zita,
dr. Nagy Emese,
Gregornd dr. Szab6 Doroffya,
dr. Tom6 Csaba,
dr. Czep6 Katalin,
Seb6knd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika.
dr. Baiusz Attila

Berta M6ria bir6srigi
ijgyintezo

Az 5 6 12008.(III.26.) Korm. rendelet
alapjhn biintet6 6s szab6lysdrt6si
elj6r6sban ellithat6 hat6skrirbe tartozo
iigyek

J6n6s Kitti, T6th Judit Alina

J6n6s Kitti bir6s6gi
ijgyintdzo

Az 5 5 12008.(III.26.) Korm. rendelet
alapjSn bilnteto 6s szab5lys6rl6si
elj 5r6sban ell6that6 hat6skorbe tartoz6
iigyek

Berta M6ria, T6th Judit Alina

T6th Judit Alina
bir6s6gi tJ,gyintez6

Az 5 6 12008.(III.26.) Korm. rendelet
alapjhn civilisztikai elj6r6sban ell6that6
hatdskorb e tartoz6 ii syek

dr. Luk6csi Krisztina,
dr, CsepregiZita,
dr. Nasv Emese

Mag Eva
bir6sdgi ilgyintdzri

Az 56/2008. QIL 26.) Korm. rendelet
alapj dn c ivilis ztikai, bilntetri 6 s
s z ab dlys 6rtd s i elj dr ds b an e ll dthat 6
hatdskdrbe tartozd ilwek

T6th Judit Alina
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3. mell6klet az iigyeloszt6si rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal intezeltiigyek

A melldklet idobeli hatSlya: 2021. mfircius 15-tol. marclus l5-t
Tan6cssz6m Ndv Kirendelds a

J6r6sbir6s6ghoz
lnt1zett

iigycsoport Helyettesitds,
sorrendben

Honnan Id6tartam
9 dr. Bir6 Mariann

btu6,
kijel6lds:
fiatalkoniak elleni
biintet6elj616sban
it6lkez6 btr6,
nyomoz6si bir6

Gyulai
J6rdsbir6s69

2021.01.0r-
2021.12.31

Biinteto iigyszak peres
iigycsoportja:

- kcizleked6si
brincselekmdnyek,

Kiilcin elj6r6sokb6l:
Kdzlekeddsi
brincselekmdny iigyt6rgy
esetdn

Elj6r6s egyezsdg esetdn

- Bi.intet6 yegzes

me gho zalalilra irrinyu 16

elj6ras

- Elj6r6s t6voll6vrj
terhelttel szemben

- Elj6r6s ktlfrtlddn
tart6zkod6 terhelttel
szemben

- Biztosit6k let6tbe
helyezdsdvel foly6
elj616s

- P6tmag6nv6daselj6r6s

- alapiigyhdztartoz6
egyszenisftett
feliilvizsgiilat 6s

k[ldnleges eli6r6s

dr. Szikszai
Emese,

Mdtdn6 dr.
Rapport
Gy<ingyi,
dr. Iszdly
Gycirgy,
dr. H6mori
Katalin
Val6ria,
dr. Tcim6n6 dr.
Liszkai Judit,
dr. Mihalik-
Dobi Anita
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ZJ Dr. Nagy Laszl6n6,
dr. Csern6k
Hajnalka bir6,
kijekilds:
fiatalkoruak elleni
btintet6eljdr6sban
itdlkezo bir6

Bdkdsi
J616sbir6s69

2021.01.01
2021.12.31

Biintet6 peres iigyek:
-Elet, testi 6psdg, egdszsdg
elleni biincselekmdnyek
-Eg6 szs6get v eszlly eztet6
brincselekmdnyek
-Emberi szabads6g elleni
brincselekmdnyek
-Nemi dlet szabads6ga 6s a
nemi erkcilcs elleni
brincselekmdnyek
-Gyermekek drdekdt sdrt6
ds a csal6d elleni
btincselekmdnyek
-Emberi m61t6s6g 6s egyes
alapvet6 jogok elleni
btincselekmdnyek
-Kcizlekeddsi
brincselekmdnyek

fi6rmrivezetds ittas
6llapotban, j 6rmrivezetds
b6dult 6llapotban,
jfimrivezetds tiltott
6tengeddse)
-Kdrnyezet ds termdszet
elleni brlncselekmdnyek
-l gazshgszolgiiltat6s e I I en i
brincselekm6nyek
-Hivatali biincselekrndnyek
-Hivatalos szem6ly elleni
brincselekmdnyek
-Kcizbiztons6g elleni
brincselekmdnyek
(robban6anyaggal vagy
robban6szerrel vissza6l6s,
l6fegyverrel vagy l6szerrel
visszadl6s)
-Kdzryugalom elleni
brincselekm6nyek
-Kcizbizalom elleni
biincselekm6nyek
-Kdzigazgatds rendj e elleni
brincselekmdnyek
-Vagyon elleni er6szakos
btincselekm6nyek
-Vagyon elleni
brincselekmdnyek
-Szellemi tulajdon el leni
brincselekmdnyek

Ktildn eljdr6sokb6l:
-Fiatalkoniak elleni
biintet6elj6ras
-Elj 6rds mentessdget dlv ez6
szemdllyel szemben
-Elj6r6s egyezsdg esetdn
-Bi.intet6 vdgzes
me gho zatalilra iranyul6
elj6r6s
-Elj 6r6s t6voll6v6 terhelttel
szemben
-Elj6rds kiilfcild<tn
taft6zkod6 terhelttel
szemben

dr. Szikszai
Emese,

M6tdnd dr.
Rapport
Gycingyi,
dr. Isz6ly
Gycirgy,
Borb6lynd dr.
Acs Ildik6,
dr. Hdmori
Katalin
Yaleia,
dr. Tdm6n6 dr.
Liszkai Judit,
dr Mihalik-
Dobi Anita



t9

-Biztositdk letdtbe
helyezdsdvel foly6 elj 6r6s
-Magrinv6das eljrir6s
-P6tmagdnv6das elj 6r6s
-Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat
ho zzdf erhetetl enn 6 tdtele
drdekdben

-alapiigyhciz tartozl
egyszenisitett feliilvizs g6lat
6s kiilcinleges elj6r6sok

-menekiiltiigyi 6rizettel
kapcsolatos iigyek (a
Meneddkjogr 6l sz6l6 200j .

6vi LXXX. tcirv6ny szerinti
eli616sok)




