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hatilyos: M 2022.janurir 1-t6l

1. Alapadatok

LI. Az i.igyeloszt6si rendet a torv6nyszdk elnoke hatfrozzameg. Az i.igyeloszt6si rendt6l az eljhrdsi
tcirvdnyekbenszal>Llyozott esetekben, tov6bb6 igazgatilsiriton a bir6srig mtikdd6s6t 6rint6 fontos
okb<il lehet elt6rni.

I.2. Ajrir6sbir6s6g iigyeloszt5si rendj6t a bir6sSgok szervezetdrol6s igazgatir,fur6l sz6l6 2011. 6vi
CLXI. torv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH utasit6s (Ig.
szab.) 115. $ (1) bekezd6sdben meghat6rozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a kolldgiumok
v6lem6ny6nek isnneret6ben a kcivetkez<ik szerint hat6rozom meg.

2. A bir6sigon miikddd iigyszakok

2.1. Btintet6
A j6rrisbiros6g bir6i (tan6csai) 6s igazsdgtigyi alkalmazottai a btintet6elj6r6sr6l sz6l6 2017. 6vi XC.
torv6nyben (Be.) 6s az egydb jogszabillyokban meghatdrozot", a j6rrisbir6s6g hatriskcirdbe 6s

illet6kessdg6be tartoz6, a kovetkezo iigycsoportokba sorolt biintet6tigyekben j6mak el.

2.1 .1 . Btintet6 tigy szak i.igyc s oportj ai fels orolds a
o els6fokribi.intet6iigy
o fiatalkorri bi.intet6tigye
o brintet6 nemperes iigy
. bir6s6gi mentesit6s ir6nti iigy
o nyomoz6si biriri iigyek
o egy6b (vegyes) iigy

2.2, Szabillysdrt6s
A j6r6sbir6s6g bir6i 6s igazs6giigyi alkalmazoltai a szabillysert6sekr6l, a szabillyslrtdsi elj6r6sr6l 6s a
szabiilysert6si nyilvantart6si rendszerr6l sz6Io 2012. 6vi II. torv6nyben (Szabs.tv.) 6s az egydb
jogszabftlyokban meghatarozott, aj6r6sbir6srig hat6skor6be 6s illetdkess6g6be tartozS, a kcivetkezo
tigyc sopcrrtokb a s orolt szab itly s ert6 si iigyekb en j 6rnak el.

2.2. | " S zab6ly s 6r16si iigy szak tigy c s oportj ai fel s oro l6s a
o sizabilIysdrt6si hat6s6g hathrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o sizab6Iys6rt6si elzfirSssal is srijthat6 szab6lys6rt6s miatti tigy
o sizabilIysdrt6si iigyben emelt iigy6szi 6v6s
. szzab6lys6rt6si perfjit6si iigy
. sizab6lys6rt6si egy6b tigy
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2.3. Civilisztika
A j6r6sbfr6srig birrii (tanricsai) 6s igazs6giig I sz6l(i 1952. eviIII. torv6nyben (Pp.), valamint a2016.6vi
meghathrozott, a jfr6sbir6s6g hat6skcir6be 6s ill 

ogszab6lyokban

sorolt polgriri iigyekben j6rnak el. 
r'ue es 'r iigycsoportokba

2.3 .I . Civilisztikai i.igyszakok felsorol6s a
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.1. Polg6ri i.igyszak tigycsoportj ai felsorol6sa
o els6fokri polgari peres i.igy
o polg6ri nemperes tigy
. vdgrehajtrisi iigy

2.3.3. Gazdasilgi
2.3 .3 . L G azdas 6gi tigyszak i.igyc s oportj ai fels oro l6s a. els6fokri gazdasdgiperes iigy
o els6fokri gazdasdginemperes tigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztds

A jrirdsbir6s6g elncike a kiosztAsnak a bfr6k, a bir6sdgi titk6rok, a bir6s6gi 1,gyinte'b kcizotti
munkateher jelent6s elt6r6s6t eredm6nye zct hatdsdt (munliateher kiegyenlitds6nek e-lve), t<>vdbb6 aziigyeloszt6si rend m6dosit6s6nak felt6teleit negyeddvente feli.ilvizsg6lja, 6s szriksd,g eset6n
kezdemdny ezi az.iigyeloszt6si rend m6dosft6s6t.

Az iigyteher megoszl6s6t 6rdemben befolydsol6, el6re nem kithat6 kdriilmdny bekovetkez6sr6t kovet6
30 napon beltil az iigyeloszt6si rendet feliil kell vizsg6lni.

Az iigyeloszt6si rend feltilvizsg6lathnakszi.iks6gess6ge eset6n a torv6nysz6k ilet6kess6gi terrtilet6hez
taftoz6 j6r6sbir6r;5gi elncik az iigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosito java:;lat6ta feitilv:izsgdlatra
okot ad6 ktiriilm6nyr6l va16 tudom6sszerzlst kovet6en haladdktalanul megktildi a torv6iysz6k
elncikdnek. A m6dosit6 javaslat megki.ildds et megel6zoen az 6rintett bir6kkal lehet6sdg szerint
egyeztetm kell, 6s abfuilk v6lem6ny6t a m6dosit6 javaslattal egyiitt meg kell ldildeni.

3 '1. Az iigykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesitdst is
Az iigyek kioszt6s6t a biintet6 6s a civiljsztikai i.igyszakban azigyszakszerinti igazgatiisivezet6
(az elnok, illetve az elnokhelyettes) vegzi. A t6;;l l6v6 vagy iizdrtkioszt6sralog-os'lt vezet;
helyettesitdjek6nt, a kioszt6st sonendben az elnok, az elncil6elyettes, m6jd, aztigyszak szerinti
bir 6k v e gzik, ut6 bbi ak a tan6c s szfimuk eme lke d6 s orrendj 6b en.

Krz'tt akioszt6sb6l, aki azigybenalle., aPp., aztlPp.vagy aszabstv. alapj6nbir6.k6ntnem
jfirhat el, kiv6ve 

Tz ngyf6l6ltal bejelentett 6s meg et nim Uiratt elfogults6gi t ifoga, eset6t. A
kioszt6sra jogosult kizdrtsfugakor a helyettesitds sz-abillyaitkell alkalmazni.

3 .2. Az 6ltal 6no s an alkalmazotr ti gyki o s zt6si i m6 ds zer me ghatfir o z6s a
Az tigykioszt6s alapja minden i.igycsoportban M 6rkezEsi sonend. Az iigyek tan1csra lkioszt6sa
tigycsoportonk6nt, a soron kdvetkez6 iigyszdm 6s a tan6csok szdmozds6nak sorrendje szerint tdrtdnik.

3'3' Tdbb iigyelosztdsi m6dszer egytittes alkalmazds6val kiosztand6 i.igyek kipszt6siinak szab1lyai

A polg6ri, a gazdas6gi 6s a btinteto perek eset6ben az tigykios ztts alapja az: 6rkez6si sorrend. Az
tigyek kiosztdsakor figyelembe kell venni azt,hogy az adotttfpusri tigyJltigyt6rgy 6s iigyrnin6s6g)
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mely tardcsok tingyaljdk (szakosod6s). A konkr6t iigy kioszt6sa teh6t i.igyt6rgyank6nt 6s
iigymin6sidgenk6nt a kdvetkez6 figysz6m 6s a tan6csoksz6moz6s6nak sorrendjdben tcirt6nik.

Btintet6 flgyszakban:
Az tig5ykiosztdsra jogosult meghatirozza a kiosiland6 tigy neh6zs6gi fok6t (sflyszdmdt), majd
annak. megfelel6en kiosztja atanilcsszhm szerint soron kdvetkezo bir6ra az iigycsoportonkdnti,
illetve azigy tfugya szerinti szakosod6st is figyelembe v6ve.
Elj6rds bir6s6g e16 6l1it6s eset6n 6s nyomozrisi bir6 hat6skor6betartoz6 iigyek eset6n akiosztds
autontatikus: Piiros h6ten a7. sz. tan6cs, phratlan h6ten a 10. sz6mri tan6csra tcirt6nik a kioszt6s
azzal, hogy a megel6z6 h6t utols6 nap16n erkezett, s nem aznap intezendo nyomoz6si iigyeket a
m6sik. tan6cs kapja, Munkanapon kiviil intezendo nyomoz6si bfr6i tigyek a k6szenl6ti 6s iigyeleti
szabfillyzatban foglalt k6szenl6ti beoszt6s figyelembev6tel6vel, ar6nyosan tor16nik.
Menekiiltii gyr iSriz<>ttel kapcsolatos Beti. iigycsoportri i.igyek:
A tarr6csok - taniics sorrendben el6re meghatfrrozott - heti v6lt6sban intlzik az tigyeket,
automatikus kiosztiis mellett.

S zabdrlys6rt6si tigyr;zakban:
A szignril6s az iigyosoportnak 6s azlrkez6snek megfelel6en automatikus, tigycsoportonk6nt beltil
6rkezdsi sorrendben a 15. sz., a 17 . sz. es a20. sz. tan6cs kozcitt egyenlS afttnyban.

Civilisztikai tigyszirkokban :

Az iigykiosfi6srajogosult meghatlrozza akiosztand6 iigy neh6zs6gi fokrlt (srilyszhmifi), majd
amak megfelel6en kiosztja a tandcssz6m szerint soron kovetkez6 bir6ra az iigycsoportonkdnti,
illetve azijgy tdrgya szerinti szakosod6st is figyelembe v6ve.
A potg6ri peren kiviili iigyek a szign|lSs az tigyeloszt6si rendben meghatdrozott tigytipusok
szerirLt automatikus 6rkez6si sorrendben. A civilisztikai iigyszakos bir6k 6Italintezend6 nemperes
iigyelr koziil a megelozo 6s az ideiglenes megelozo t|voltartis, valamint a kapcsolattartds
vdgrehajt6snak elrendel6se iigymin6s6gu tigyek kioszt6sa az 6rkez6,si sorrendben tort6nik a
tandc:;szfimnak me gfelel 6 s orrendben.
A v66;rehajtrisi tigyszakb an a szignftl6s automatikus.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszert6l tort6no elt6r6s esetei meghatilrozilsa,
amelyek ki.ilonosen
3.4.1 . Eltdr6s az ijgy tilrgydhoz k6pest

3.4.1.1. SpeciSlis szak6rtelmet ig6nyel
3 .4.I .2. Nemze tkozi elemet tartalmaz

3 .4 .2!.. Perj o gi hely zethez kdpest
3.4.2.1. Soron kiviili iigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egyiittes elbfr5l6s v6gett
3 .4.2.3 . Bfu 6 krzftrftsa miatt
3.4.2.4. Azngy el6zmenyi eljitrhs|val fenn6ll6 szoros risszefliggds miatt

3 .4.3i . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3 .4.3.1 . Ugyh6traldk feldolgo z6sa mratt
3,4 .3 .2. Ugy mrunkai g6nyes s6 ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az iigyek 6rkez6s6b61 ad6d6 egyenl6tlens6g kiki.iszcibol6se 6rdek6ben

3 . 4 .tl. E gy6! koriilm6ny el<hez k6pest
3 . 4 . 4 . L It6l ke zd s i s ztinet tartama alatt v agy miaIl
3.4.4.2. Bir6 t6'voll6te miatt - figyelemmel azijgy jellegdre
3 .4.4 .3 . Bir6 szolgiilati viszonyiinak megsztin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3 .4.4.5 . Tcibb s:zempont egyiittes fenn6ll6sa
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3'5. A vezetok 6ltal intezett fgyek kioszt6sdnak m6dszere

A bir6s6gi vezet6-rdsz6re aztigyek kioszt6s6t befoly6solh atja atfurgyal1sikcitelezettsdrg m6rt6ke
es az igazgat6si feladatok munkaterhe. A r6sz6re i i.tetrO iigytioszta s az fital1nos m6dszerek
alapj 5n tortdnik az 3 .2 -3 . 4. pontban me gj el<iltek szerint.

3.6. Az iigykioszt6s menete
3 . 6. 1 . A kio sztand6 iigy b emut atdsa az iigykio sztdsra j o go sultnak

iratkezeldsi szabillyzatdr6l sz6l6 1712014. (X[.,]3.) OBH
$-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezelend6

tleges el6zm6nyi tigyiratokkal felszerelve a lajstromba tcirtdn6
bejegyz6s napjSn, de legkds6bb az 6rkezest kdvet6 munkanapo n az irod,avezet1
bemutatj a az .jgy ero szt6sra j o go surt bir6s6gi vezet6nek.

3 .6.2. Az irat ifija, a kozremiikcid6k feladatai
Az ngy kiosztdsilra jogosult az eljfu6 bfr6t legk6s6bb az irat bemutathsdt kcivet6
munkanapon a jelen 0gyeloszt6s
kij elcil6s utdn aziratot nyomban vis
kijelol6se ut6n a lajstromba bejegy
bir6nak a kijeldlds tapj6n, de legk

3.7. AzStosztSsrendie
ilfushta csak kivdtelesen, a jogszabillyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa eset6n
al, hogy ilyen esetbenazigy kiszign6l6s aazigyeloszt6si rendben meghat1rozott
yok szerint tdrtdnik.

3 .7 .1. Az iltosztds esetei
A bfr6s6g elncike, illetve az iigykiosa6sra jogosult m6s bir6sdgi vezet1 az1.gy irLt6z6s6vel
m6sik tan6csot (bir6t) jel<il ki a kiz6r6s a, abir6 szolg6lati viszoiy6nak megsziin6s e, atartos
trivoll6te, azij,gy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, azegyenleies rnunka-teher bjztosit6sa
azigyhhttal6k feldolgozdsa, abir6 6thely ezdse,kirendelZse eskiz6r6saeset6n.

3.7 .2. lljfirils M id;gy 6toszt6sakor
Atoszt6skot azigy iratai bemutat6sra kertilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, 6 aziraton
az 5tosrt6s ok6nak megjelol6se mellett mdsik tan6csot (Ui.,l jelcil ki, 6s ddtummal,
al5fr6ssal elliltva bemutatj a az irodhnak az igyet az fitosztds laj stromban tcirt6n<j 6rvezet6se
6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijelcil6s m6clositrisa esetdn azirod.a
az igy:rat bemutat6s6val 6rtesiti mind a kordbban, mind, az rijonnan kijeldlt bfuot. Az
6,toszl.its az Sltaldnos tigykioszt6si m6dszerek szerint tcirt6nik.

3.8. A helyettesit6s rendje
A hely ette s itd s rendj 6t az igy elo s dds i rend melldkl ete i tartalmazzitk.

3 .9. A j elen tigyeloszt6si rend az r ., 2., 3 ., 4. szfumri mell6klet eket tartalmazza.

Gyula, 2021. december 30.

a tiirv6nysz6k elniike
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1. mell6klet az iigyelosztSsi rendhez
A beosztott bfr6k 6ltal intezettiigyek

A mell6klert id6beli hat6lva:2021. november 15-tol

Btintet6 ii
Tan6cssz6m Nev Intlzett ii svc s oo ortok Helvettesitds. sonendben

7 dr. Szikszai Emese
bir6,
kijelol6s:
fiatalkorriak elleni
bi.intetoelj6rSsban
itllkezobir6,
nyomozSsi bir6

Nyomoz6si b ir6 hat6sko ftbe tartoz6
Igyek

Biintet6 peres tigyek:

- Elet, testi dps6g, egdszsdg elleni
btincselekm6nyek

- Emberi szabadsSg elleni
brincselekm6nyek

- Gyermekek 6rdek6t s6rto 6s a
csal5d elleni btincselekm6nyek
(tartds elmulasztSsSnak v6tsdge)

- Emberi m6lt6s5g 6s egyes alapvet6
j ogok elleni brincselekm6nyek

- Kozlekeddsi brincselekm6nyek

Qfu miiv ezetds ittas 6llapotban,
j 6rmiv ezetls b 6 dult 6llap otb an,
jhrmijv ezetes tiltott 6tenged6se)
Kcirnyezet 6s term6szet elleni
biincselekm6nyek
Igazs Sgszolg6ltat6s e lleni
btincselekm6nyek
Koznyugalom elleni
brincselekmdnyek
Kozbizalom elleni
btincselekm6nyek
Kozigazgatils rendj e elleni
brincselekmdnyek
Vagyon elleni eroszakos
btincselekm6nyek
Vagyon elleni brincselekmdnyek

Ki.il6n elj6r6sokb6l:
Elj6r6s bir6s6g el6 6llit6s eset6n
Fiatalkorriak elleni biintet6elj 6r5s

Elj ards mentess6get 6lv ezo
szemdllyel szemben

EljArSs egyezs6g eset6n
B iintet6 v e gze s me ghozatalfir a
ir6nyul6 elj6rds
Elj6r6s t5voll6v6 terhelttel szember
Elj 5r6s kiilfoldon tartozkod6
terhelttel szemben

B iztosit6k letdtbe helyez6s6vel
foly6 elj6r6s
Maghnvhdas elj6r6s
P6tmaghnvildas eli6r6s

dr. Isz6ly Gycirgy,
dr. Tom6n6 dr. Liszkai Judit,
dr. H6mori Katalin Valdria,
M6t6nd dr. Rapport Gydngyi,
Borbdlynd dr. Acs lldikf



esitds, sorrendben
Eljhrils vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzhferhetetlenn6
tdtele 6rdek6ben

alapigyho z tarto z6 e gys zeni s itett
feliilvizs g6lat 6s kiilcinleges
elj6rdsok

menekiilti.igyi 6rizettel kapcsolatos
i.igyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX, torvdny szerinti

M6t6nd dr.
Rapport Gycingyi
bir6,
kijelol6s:
fiatalkoruak elleni
biintetoelj6rdsban
it6lkez6bir6,
nyomoz5si bir6

Elet, testi 6psdg, egdszs6g elleni
biincselekmdnyek,
E g6szsd get v eszlly eztetl
biincselekm6nyek

Nyomoz6si bir6 hatdskci r6be tartoz6
iigyek

Biintet6 peres i.igyek:

Emberi szabadsSg elleni
brincselekmdnyek
Nemi dlet szabads6ga 6s a nemi
erkolcs elleni biincselekmdnyek
Gyermekek drdekdt s6rt6 6s a
csal6d elleni biincselekm6nyek
(tart6s elmulasztdsa, kiskorri
veszdlyeztet6se)

- Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapveto
j ogok elleni brincselekmdnyek
Kcizlekeddsi biincselekmdnyek
Q 6r m:Jv ezetds ittas 6llapotban,
jirmiv ezetds b6dult dllapotban,
jhrm{ivezetes tiltott 6tenged6se)
Kornyezet ds termdszet elleni
biincselekm6nyek
Igazs 6gszolg6ltat6s e I len i
biincselekmdnyek
Hivatali biincselekmdnyek
Hivatalos szemdly elleni
biincselekm6nvek
Koznyugalom elleni
brincselekmdnyek

K<izbizalom elleni
biincselekmdnyek
Kozigazgatils rendj e elleni
brincselekm6nyek

Vagyon elleni er6szakos
btincselekm6nyek

Vagyon elleni biincselekmdnyek
Szellemi tulajdon elleni
biincselekmdnyek

dr. H6mori Katalin Val,6ria,
dr. Tom6nd dr. Liszkai Judit,
dr. Szikszai Emese,
dr.Iszilly Gycirgy,
Borbdlynd dr. Acs lldik,i
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Fiatalkorirak elleni bi.intetoeljhrfis
Elj 5r6s mentess6get elv ezo
szem6llyel szemben

Elj6rSs egyezs6g eset6n

Biintet6 v6 gz6s meghozatalfira
ir6nyul6 elj6r5s
E1j6r6s t6voll6vo terhelttel szember
Elj 6r6s kiilfcildtln tartozkod6
terhelttel szemben

Biztositdk letdtbe helyez6s6vel
foly6 elj6r6s
Mag6nv6das elj6rds
P6tmaghnvildas elj6r6s
Elj6rSs vagyon vagy dolog
e lvon6s a, adat hozzhf 6rhetetlenn6
tdtele 6rdek6ben

meneki.iltiigyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. tcirv6ny szerinti
eli6r6sok)

l0 dr. Isz6ly Gytrrgy
bir6,
kijelol6s:
fiatalkoruak elleni
biintet6elj6r6sban
itllkezobir6,
nyomoz6r;i bir6

Nyomoz6si bir6 hat6skorebe tartoz6
i.igyek

Biintet6 peres tigyek:
Elet, testi 6ps6g, egdszsdg elleni
brincselekmdnyek (testi sdrtds,

segits6gnyrijt6s elmulasztSsa)
Emberi szabads6g elleni
btincselekm6nyek
Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapvet6
j ogok elleni brincselekm6nyek
K6zleked6si brincselekm6nyek
Kornyezet 6s term6szet elleni
biincselekm6nyek
(orvv ad 6s z at, orvhalilszat,
hulladdk gazdf lkod6s rendj 6nek
megs6rtdse)

Hivatalos szem6ly elleni
btincselekm6nyek
Kozbiztons6g elleni
brincselekm6nyek
(robban6anyaggal vagy
robban6szerrel vissza616s,
lofegyverrel vagy l6szerrel
vissza6l6s)
Koznyugalom elleni
brinc selekm6nyek (gar 5zdas6g,

dr. Szikszai Emese,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tomond dr. Liszkai Judit,
M5tdn6 dr. Rapport Gyongyi,
Borbdlynd dr. Acs lldikd



dr, Sziksz:ai Emese.
dr.IszSly Gycirgy,
dr. H6mori Katalin Yal6ria,
dr. Tcim6nd dr. Liszkai ludit,
Miltlne dr. Rapport Gydngyi

Ktlon eljdr6sokb6l:
Elj6r6s bir6s6g eld 6llit6s esetdn
Fiatalkorriak elleni biintet6elj 6rds
Eljdr6s mentessdget elv eziJ
szem6llyel szemben
Elj6r6s egyezsdg eset6n
B iintet6 v e gze s me gho zatalfur a
ir6nyul6 elj6r6s
Elj6r6s tSvoll6vo terhelttel szem
Elj 5r6s kiilfoldrin tart6zko do
terhelttel szemben
B iztosit6k letdtbe helyezds6vel
foly6 elj6r6s
Maghnvhdas eljdr6s
P6tmagSnv6das elj6r6s
Eljdrds vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzhferhetetlenn6
tdtele 6rdek6ben

alaprtgyhl z tarl;ozo e gys zerii s itett
feliilvizs g6lat 6s ki.ilonleges
elj6rdsok

- menekiiltiigyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. eviLXXX. t<irv6nv szerinti

Borb6lynd dr. Acs
Ildik6 bir6,
kijeldl6s:
fiatalkoruak elleni
bi.intet6eljdr6sban
it6lkez6biro,
nyomoz6si bir6

Ny o mo z ds i b fr 6 hatdskdr 6b e tart o z 6
ilgyek kdszenldt (ilgtelet) idejdn

Biintetf peres iigtek;
Elet testi dpsdg, egdszsdg elleni
b{incselekmdnyek,

Egds zs d get v es zdlye zte t6
b{incselekmdnyek
Emberi szabadsdg elleni
b{incselelcrndnyek

Nemi dlet szabadsdga ds a nemi
er kdl c s e ll eni b [inc s e I ekmdny ek
Gyermekek drdekdt sdrt6 ds a
c s al dd ell eni b {inc s e I ekmdny e k
Emberi mdlt6sdg ds egyes alapvetri
j o gok e ll eni b[inc s el ekmdnye k
Ko zl e ke dd s i biincs e I e kmdnyekb 6 I
( dr miiv e zetd s ittas dll apo tb an,
j drm{ive z etd s b 6dult dllap otb an,
j drmiiv e zetd s tilt ott dtenge dds e)
Kornyezet ds termdszet elleni
btincselekmdnyek
I gazs d gs zol gdlt atds elleni
b{fncselekmdnvek
Hivatali biincselekmd



Tan6cssz6m Nev Intdzelt ii svc son ortok Helyettesit6s. sonendben

- Hivatalos szemdly elleni
b{incselekmdnyek

- Kozbiztonsdg elleni
btincselekmdnyek
(robban6anyaggal vagy
r obb andszeryel vis szadlds,

I 6fe gyv erue I v agy I ci s z err e I
visszadlds)

- Kdznyugalom elleni
biincselekrndnyek

- Kozbizalom ellent
brincselekmdnyek,

Kd zigazgatds rendj e elleni
biincselekmdnyek,
Vagyon elleni erdszakos
bfincselekmdnyek ds

Vagy on ell eni c s el ekmdny ek,

Szellemi tulaj don elleni
btincselekmdnyek

Killon eljdrdsokb6l:
F i atalkorilak ell eni b ilnt et6 elj dr ds
(killonos en kdb [tds zerue d s
ps z ic ho akt fv s zerr e elkov e te tt
cselekmdnyek)

EIj dr ds ment es s d get dly e z 6
szemdllyel szemben

Elj drds egyezsdg esetdn

Bilnt et 6 v d gz d s me ghoz atal dr a
irdnyulf eljdrds
Elj dr ds t dv oll dv 6 t erheltte I
szemben

E lj dr ds killfo ldon tar t 6 zko dd
terhelttel szemben

B izto s Itdk I etdtb e helyezds dvel folyt
eljdrds
Magdnvddas eljdrds
P6tmagdnvddas eljdras
Eljdrds vag))on vagy dolog
elv onds a, adat hozzdfdrhetetlen
Mrck erdekdben

alapilg,thoz tartoz1 e gts zer{is ftett

felillvizsgdlat ds a kiilAnleges
eljdrdsok

men ekilltilglti rir iz ettel kapcs olat o s

ilgyek (a Meneddkjogrdl sz6l6
2007. dvi LXXX. torvdnv szerinti
elidrdsok)

13 dr. H6mori Valdria
Katalin bir6,
kijelol6s:
fiatalkorurak elleni

Nyom oz6s i bir6 hatSsko r ebe tartozo
iigyek

Biinteto oeres iisvek:

dr. Tom6nd dr, Liszkai Judit,
M6t6n6 dr. Rapport Gycingyi,
dr.Iszilly Gyorgy,
dr. Szikszai Emese.
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TanScsszfim N6v Intdzett iigyc s op ortok I Helvettesft6s dhe
biintet6elj6rSsban
itelkezobir6,
nyomoz6si bir6

I

I

I

Elet, testi dps6g, eg6szsdg elleni
brincselekm6nyek
E gdszsd get v eszely eztet6
biincselekmdnyek
Emberi szabads6g elleni
brincselekm6nyek
Nemi 6let szabadshga 6s a nemi
erkolcs elleni biincselekm6nyek
Gyermekek drdekdt s6rto 6s a
csal6d elleni brincselekm6nyek
(kiskorir veszdlyeztet6se)
Emberi mdlt6s6g 6s egyes alapvet6
j o gok elleni biincselekm6nyek
Kozleked6si brincselekmdnyek
Kornyezet 6s term6szet elleni
biincselekm6nyek
(termdszetk6rosit6s,
kdrnyezetkdrosit6s,
hulladdkgazd6lkod6s rendj 6nek
megs6rt6se)

Igazs ilgszolgdltat6 s e ll eni
brincselekmdnyek
Hivatali brincselekm6nyek,
Hivatalos szem6ly elleni
biincselekm6nyek
Koznyugalom elleni
biincselekm6nyek
Kozbizalom elleni
biincselekm6nyek
Kdzigazgaths rendj e elleni
biincselekmdnyek
Vagyon elleni biincselekm6nyek

Borbdlynd dr. Acs lldiktj
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- alapiigyhdztartozo egyszenisitett
feliilvizs g6lat 6s kiilonleges
elj6r6sok

menekiilttigyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. torvdnv szerinti
eli6r6sok)

I4 dr. Tom6nd dr.
l,iszkai Judit bir6,
kijelol6s:
fiatalkoruak elleni
biintetoelj6r6sban
itelkezobiro,
nyomoz6si bir6

Nyomoz6si bir6 hat6skordbe tartoz6
iigyek

Biintet6 peres iigyek:
Elet, testi 6ps6g, eg6szsdg elleni
biincselekm6nyek
Eg6 szs6 get v eszlly ezteto
btincselekmdnyek
Emberi szabads6g elleni
brincselekmdnyek
Nemi 6let szabads6ga 6s a nemi
erkolcs elleni brincselekm6nyek
Gyermekek 6rdek6t s6rt6 6s a
csalSd elleni brincselekm6nyek
(kiskoni vesz6lyeztetdse)
Emberi mdlt6s6g 6s egyes alapvet6
j ogok elleni biincselekm6nyek
Kozleked6si brincselekm6nyek

Qilrmiv ezetes ittas Sllapotban,
jhmniv ezetes b6dult fllapotban,
j firmiiv ezetes tiltott 6ten ge d6 s e)
Kornyezet 6s term6szet elleni
biincselekm6nyek
Igazs 6gszolg6ltat6s e lleni
bfincselekmdnyek

M6t6n6 dr, Rapport Gyongyi,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Szikszai Emese,
dr.Isz|ly Gyorgy,
Borbdlynd dr. Acs lldik1
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Tandcssz6m Ndv Intezett ii gyc s o p ortok if6s cnnpnr{hp-
Biinteto vdgzds meghozatalilra
irSnyul6 eljar6s
Elj6r6s t5voll6v6 terhelttel szember
Elj 6r6s kiilfrildcjn tarr6zkod6
terhelttel szemben
B iztosit6k letdtbe helyez6s6vel
foly6 elj6rSs

Maghnvhdas elj6r6s
P6tmag6nv6das elj rir6s
Eljdr6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzhferhetetlenn6
tdtele drdek6ben

- alapilgyhdz tartozo egyszenisitett
feliilvizs g6lat 6s ktilonleges
eljdr6sok,

- menektilti.igyi orizettel kapcsolatos
i.igyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. torv6nv szerinti
eliSrdsok)

++ dr-Darok+k+a+in
ffi,
@
fia+dkemak+tle+i
b+intet6€tlinisban
ft6lkez€+iq
nvemeeisi$ire

d+'-$ziksz*i4ffi€se
dr-Iszdb-Er,6rgJr,
@+iq
@
@tn#i

Civilisztikai iigyszakok

Tan6cssz6m Ndv Intdzett iigyc s op ortok sorrerrdhen
2. Gregomd dr.

Szab6 Dorottya
bir6

6lett6rsak vagyonjogi ig6nye
hSzasshgi perek - amelyben sziil6i
feliigyelettel kapcsolatos kereseti
kdrelem nincs
gyermek tartdsa ir6nti perek
torv6nyen alapul6 egydb tart6si
perek

tulajdoni perek
birtokv6delmi perek

dr. Bajusz Attia,
dr. Tcjmo Csaba,
dr.FazekaAgota,
Seboknd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
dr. TrukScsi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra
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Tan5cssz6m Nev Int6zett ii svc s oo ortok Helvettesit6s. sorendben

- v6grehajt6ssalkapcsolatosperek

- gazdashgi perek
Nemperes iigyek:

- tdvoltartrisi iigyek

- apasSg vdlelm6nek megdontdse

- egyezsdgi kfs6rletre id6z6s

- v6lttszt6si n6vjegyz6kkel
kapcsolatos elj6r6s
menekiilti.igyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. torv6ny szerinti
elj6r6sok)
bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
iisvek

a dr. Tom6 Csaba
bir6

Civilisztikai peres iigyek :

- apas5gi 6s szfirmazhs megSllapitSsa
ir6nti perek

- gondnoks6ggal kapcsolatos perek

- hhzasshgi peren kiviil drv6nyesitett
h6zass6gi vagyonjogi igdny 6s

6leff6rsak vagyonj ogi igdnye

- gyermek tarthsa ir6nti perek

- torvdnyen alapul6 egy6b tarthsi
perek

- tulajdoni perek

- birtokv6delmi perek
lak6si.igyi perek
orokldsi perek
szerzoddses j o gviszonyb6l ered6
kotelmi perek
szerz6d6sen kivi.ili k6rt6rit6si perek
vd grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
t6voltaft6si iigyek
apasdg vdlelm6nek megddnt6se
e gy ezsd gi kis6rletre id6z6s
v6laszt6si ndvjegyz6kkel
kapcsolatos elj6r6s
menekiiltiigy i orizeltel kapcsolatos
tigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. tdrv6ny szerinti
eljdr6sok)
bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
Isvek

dr. Bajusz Attila,
Gregom6 dr.. Szab6 Dorottya,
dr.FazekaAgota,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. Luk5csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra

5. Seb6kn6 dr. Barna
Andrea b[r6

Civilisztikai peres iigyek:
- hSzass6gi perek

- apas6gi 6s szfinnazhs meg6llapit6se
irSnti perek

- gondnoks6ggal kapcsolatos perek

- orokbefogad6ssalkapcsolatos
perek

dr. Fazeka Agota,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tom6 Csaba,
dr. Bajusz Attila,
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Asoston Anna Fl6ra
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lakSstigyi perek
orcikldsi perek
szerzoddses jogviszonyb6l ered6
kotelmi perek
szerzoddsen kivi.ili kdrtdrit6si perek
vdgrehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes tigyek:
t6voltart6si i.igyek

6. dr. Bajusz Attila
bir6

Civilisztikai peres iigyek :

- tulajdoni perek

- birtokvddelmi perek
- lak6siigyi perek

- orrikl6si perek

- szerz6ddsesjogviszonyb6l ered6
kcitelmi perek

- szerzoddsen kiviili k6rt6rit6si perek
- v6grehajt6ssalkapcsolatosperek
- gazdashgi perek

Nemperes iigyek:
- egyezsdgi kisdrletre id6z6s
- villaszthsi n6vjegyzdkkel

kapcsolatos eljSr6s
- rnenekiilti.igyi 6rizettel kapcsolatos

iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX . torvdny szerinti

Gregorn6 dr. Szab6 Dorofiya,
dr. Tom6 Csaba,
Seb6kn6 rjr. Barna Andrea.
dr. Fazeka Agota,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra
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Tan6cssz6m N6v Intdzett ti svc s on ortok Helvettesit6s. sorrendben

12. dr. Fazekas Agota
bir6

Civilisztikai peres iigyek :

- hdzassilgi perek

- apas6gi 6s szdrmazhs
ir6nti perek

gondnoks6ggal kapcsolatos perek

orokbefo gad6ssal kapcsolatos
perek

hhzasshgi peren kiviil 6rv6nyesitett
h6zass6gi vagyonjogi ig6ny 6s

6lett6rsak vagyonj ogi ig6nye
sziil6i feliigyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tartSsa irSnti perek
kap c s o lattart 6s szab 6ly o z6s a

torvdnyen alapul6 egy6b tartSsi
perek

- tulajdoni perek

- birtokv6delmi perek

- lakSsiigyi perek

- orokl6si perek

- szerzoddses jogviszonyb6l ered6
kotelmi perek

szerzod6sen kiviili k6rtdritdsi perek

vd grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
t6voltart6si iigyek
apas6g v6lelmdnek megdont6se
egyezsdgi kis6rletre id6z6s

v illasztilsi n6vj e gyz6kke I
kapcsolatos eljSr6s

kapcsolattart6s v6 grehajt6sa
menektilttigyi orizettel kapcsolatos
tigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. torv6ny szerinti
elj6r6sok)

I 
bir6i hatSskdrbe tartoz6 nemperes

li.isvek

Seboknd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tom6 Csaba,

dr. Bajusz Attila,
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra

18. dr. Szendi-Horv6th
Erika Ida bir6

Civilisztikai peres iigyek:
h6zassSgi perek

apasdgi 6s szhrmazils meg6llapitSsa
ir6nti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek

orokbefogad6ssal kapcsolatos
perek
hflzassSgi peren kiviil 6rv6nyesitett
h6zassSgi vagyonjogi ig6ny 6s

6lettSrsak vagyonj ogi ig6nye
sziil6i feliigyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tarl6sa irSnti perek
kap c s o lattart 6s s zab 6lv o zhsa

dr. Fazeka Agota,
Sebokn6 dr. Barna Andrea,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tcim6 Csaba,
dr. Bajusz Attila,
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Aeoston Anna Fl6ra



torv6nyen alapul6 egy6b tartfusj
perek

tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lak6stigyi perek
orokldsi perek
szerz6ddsen kiviili k6rt6rit6si perek
v6grehajtSssal kapcsolatos perek

t6voltart6si iigyek
apasdg vdlelmdnek megdont6se
egyezsdgi kis6rletre id6z6s
v illaszthsi ndvj e gyz6kke I
kapcsolatos elj6r6s
kapcsolattart6s vdgrehajt6sa
menekiilti.igyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007 . 6viLXXX. torv6ny szerinti
elj6r6sok)
bfr6i hat6skrirbe tartoz6 nemperes
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2. mell6klet az i.igyelosztSsi rendhez

A beosztott titk6rok 6s bir6s6gi iigyint6zok 6ltalintlzett iigyek

A mell6klet idobeli hat6lya:202L november 15-t6l

Tan6csszAm Nr5v lntdzett ii svc so p ortok Helvettesit6s. sorrendben

15. dr. Csepregi Zita
bir6s6si titkSr

Szab6lys6rtdsi iigycsoportok:
kifog6sra indul6 i.igyek
elzilr 6s sal biintetheto ii gyek

bir6s6g el6 61lit6s

egy6b iigyek
Polg6ri nemperes iigyek:

kapcsolattart6s v6 grehajtSsa
V6grehajtSsi iigyek:

jogut6dlSs meg6llapitdsa
birs6g kiszab6sa
felsz5mol6s elrendel6se miatti
messztintet6s

M6t6n6 dr. Rapport Gyongyi,
dr.Iszily Gyorgy,
dr. Hdmori Katalin Val6ria,
dr. Tomon6 dr, Liszkai Judit,
Borbdlynd dr. tics Ildikd

polg6ri nemperes 6s

v6grehajt6si iigyszakban:
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
Seboknd dr, Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
dr. Baiusz Attila

r7. dr. K6falviEdit Szab6lys6rt6si iigycsoportok :

- kifog6sra indul6 iigyek
- elzhrflssal biintetheto iigyek
- bir6s6g el6 6llit6s
- egy6b [gyek
Biintet6 i.igyszak:
- mag6nv6das i.igyek
- btintet6v 6 g zd s me gho zatalfir a ir6nyul 6
iigydszi indiw6nnyal erkezo kozv6das
bi.inteto tigyek
- esvszeriisitett feliilvizs s6lat

dr. Csepregi Zita,
dr. Varga Di6na,
dr. Agoston Fl6ra,
dr. Szikszai Emese.
M6tdn6 dr. Rapport Gyongyi,
dr. Isz6ly Gyorgy,
Borb6lynd dr. Acs Ildik6,
dr. Hdmori Katalin Val6ria,
dr. Tdm6n6 dr. Liszkai Judit

19 dr. LukScsri Krisztina
bir6s6ei titk6r

PolgSri nemperes iigyek:
a bir6s6gi titkSri hat6skdrbe tartozo tigyek
kap c solattart6s vd grehajtSsa

V6grehajt5si iigyek:
(kiv6ve a jogut6dl6s megilllapitilsa, birsSg
kiszab6sa 6s felsz6mol6s elrendel6se
miatti megszi.intet6s)

dr. Csepregi Zita,
dr. Agoston Anna Fl6ra,
dr. Kofalvi Edit,
dr. Varga Di5na,
Gregom6 dr. Szab6 Doroffya,
dr. Tomo Csaba,
Seb6knd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. Baiusz Attila

22. dr, Agoston Anna
Fl6ra bir6sSgi titk6r

Polg6ri nemperes iigyek:
a bir6s5gi titkSri hatSskdrbe tartozo iigyek
kapcsolattart5s v6 grehajtasa

V6grehajt6si iigyek:
(kivdve a jogut6dl6s megSllapithsa, birs6g
kiszab6sa 6s felsz6mol5s elrendeldse
miatti messziintet6s)

dr. Luk6csi Krisztina
dr. CsepregiZita,
Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tom6 Csaba,
Sebokn6 dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-HorvSth Erika.
dr. Bajusz Attila



Berta M6ria bir6s6gi
ijgyintezo alapjhn biintet6 6s szab6lysdrtdsi

elj 6rdsban ell6that6 hat6skorbe tartoz6

Az 5 6 / 2008.(111.26.) Korm. rendelet J6n6s Kitri, T6th Judit Alina

J6n6s Kitti bir6s6gi
ijgyint6zo

Az 5 6 12008.(IIL26.) Korm. rendelet
alapjhn biintetS 6s szab6lys6rt6si
e lj Sr6sban ellilthato hat6sk6rbe tartoz6

Berta M6ria, T6th Judit Ali

T6th Judit Alina
bir6s6gi rtgyint6zi5

Az 5 6/2008.(III.26.) Korm. rendelet
alapj 6n c ivi I i sztikai elj dr6sban ellfithato
hat6skorbe tartoz6i

dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Csepregi Zita

bfr6s6gi igyint6z6
Az 5612008. (III. 26.) Korm. rendelet
alapjhn civilisztikai, btintet<j 6s
szab6lysdrtdsi elj 6r6sb an ell6that6

T6th Judit Alina
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3. mell6klet az ijgy elosilSsi rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal intdzeltiigyek

A mel 16klet id6be ihat6lva: W2022 -t6
Tan6cssz6m N6v Kirendel6s a

J6r6sbir6s6ghoz
InIlzeII

iigycsoport
Helyettesitds,

sorrendben
Honnan Id6tartam

9. dr. Bir6 Miriann
bir6,
kije1616s:
fiatalkoniak elleni
btintet6eljdrilsban
itllkezobu6,
nyomoz6si bir6

Glulai
J6r6sbir6s69

Biintet6 iigyszak p eres

Ugycsoportja:
krizleked6si
biincselekm6nyek,

Ktildn elj6rrisokb6l:
Kdzlekeddsi
brincselekm6ny iigyt6rgy
esetdn

Elj6r6s egyezs6g eset6n

Biintet6 v6gz6s
me ghozatalilra iranyul6
elj6r6s

- Elj6r6s t6voll6v6
terhelttel szemben
Elj6rds kiilfdldtin
tart6zkod6 terhelttel
szemben
Biztositdk let6tbe
helyezds6vel foly6
elj616s

P6tmag6nv6das elj6r6s
alapiigyhriz tartoz6
egyszenisitett
feliilvizsg6lat 6s

kiilcinleses eli6r6s

dr. Szikszai
Emese,

M6tdn6 dr.
Rapport
Gydngyi,
dr. Isz6ly
Gycirgy,
Borbdlyd dr.
Acs lldik6,
dr. H6mori
Katalin
Valdria,
dr. T0m6n6 dr.
Liszkai Judit,
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Tan6cssz6m Ndv Kirendel6s a
Jdr6sbir6s6ehoz

Inlezett
tigycsoporl Helyettesit6s,

sorrendbenHonnan Id6tartam
*5a |Dr-A{€€1l-.kiszliSnd lBdk6si 2+21=+sl-

#€sem6k
I+ajndffi$
kijel.dlesi
ga+a[<en*ak-e+leti

biin+e+6€+jardsb€n
+tiArez6+*6

Jar6qb+0vag l*z+g+

6s-a+salad-e+hni
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Taniicssz6m N6v Kirendelds a

J6r6sbir6s6ghoz
Intlzett

figycsoport
Helyettesitds,

sorrendben
Honnan Id6tartam
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4. mell6klet az iigyeloszt6si rendhez
A kirendelt titkSrok 6s bir6sdgi iigyint6zok 6ltal intlzetti.igyek

A mell6klet id6beli hat6lya: 2021. november 15-t6l, novem
Tan6cssz6m N6v Kirendelds a J6r6sbir6s 6shoz Intdzett

iigycsoport
Helyettesitds,

sonendbenHonnan Idotartam
20 dr. Varga

Di6na,
bir6s6gi
titkSr

Gyulai
J6r6sbir6s69

202L r0.u-
2022.09.30.

Szab6lysdrtdsi
iigycsoportok:
- kifog6sra indul6 tigyek

- elz6r6ssal bi.intetheto
iigyek
- bir6s6g el6 6llit6s
- egy6b i.igyek
Biintet6 i.igyszak:
- maghnvfidas iigyek
- biintet6vdgzds
meghozatalfirairhnyul6
figyd szi inditvSnnyal 5lkezo
kozvddas biintet6 iigyek
-egyszenisitett
feliilvizss6lat

dr, Csepregi
Zita,
dr. K6falvi Edit,
dr. Agoston
Fl6ra,
dr. Szikszai
Emese,
M6t6n6 dr.
Rapport
Gycingyi,
dr.Isz|ly
Gyd,rgy,
Borbdlynd dr"
Acs Ildik6,
dr. H6mori
Katalin Val6ria,
dr. Tom6n6 dr.
Liszkai Judit


