
A B6k6scs abai Jr{rf sbfr6s r{g Ugyelosztrisi rendj e
hatflyos: 2022. m{reius-l-afl jfnius 15-t6l

1. Alapadatok

l.l' Az iigyeloszt6si rendet a tdrv6nyszdk elnoke hatfuozzameg. Aztigyeloszt6si rendtol az elj1rftsi
torv6nyekben szatr6lyozott esetekben, tovribbii igazgatdsiriton abiros6g mrik6dds6t 6rinto fontos
okb6l lehet elt6rni.

L2. Aj6r5sbir6s6g rigyeloszt6si rendj6t a bfr6s6gok szewezetdr6l 6s igazgat6s6r6l szoI6 2011. 6vi
CLXI' tcirv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapjdn - figyelemmel a 6l20li. 111f. :0.; OBH utasiris (Ig.
szab.) 115. $ (1) bekezdds6ben meghatilrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a koll6giumok
v6lem6ny6nek ismeret6ben a kovetkez6k szerint hatiirozom mes.

2. A bir6srigon mtikiid6 iigyszakok

2.1. Biintet6
A j6rrisbir6s6g bir6i (tanricsai) 6s igazs6giigyi alkalmazottai a biintet6eljar6sr6l sz6lo 2017. 6vi XC.
torv6nyben (Be.) 6s iu egyeb jogszabfiyokban meghatdrozott, a jrir6sbir6s6g hat6skcirdbe 6s
illet6kess6g ebe tartozo, a k<ivetkez6 iigycsoportokba soiolt biintet6tigyekben j6rnak el.

2. Ll . B iintet<i tigy s zak iigyc s oportj ai fel sorol6s a
o els6fokribiintetr5tigy
o fiatalkorribiintet6rigye
o biintet6 nemperes tigy
o bir6s5.gi mentesit6s irrinti iigy
. nyomoz6si bfr6i iigyek
. egy6b (vegyes) tigy

2.2. SzabilIys6rtds
A jdrSsbir6sdgbirdi 6s igazs6giigyi alkalmazotlai aszabSlysert6sekr6l, a szabrilys6rt6si elj6r6sr6l 6s a
szab6lys6tt6si nyilvrintart6si rendszerr6l sz6l6 2012. 6vi II. tcirv6nyben (Szabs.tv.) 6, u, egy6b
jogszabillyokban meghatdrozott, aj6r6sbir6srig hatdskcir6be 6s illet6kess6g6be taftoz6, a k<jvetkezo
tigycsoportokb a soro lt szab 6ly sert6 si iigyekben j rirnak el.

2.2. I . S zab 6lys6rt6si rigy szak iigyc sop ortj ai felsorol6sa
. szabilysdrt6si hat6s6g hatttrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o szab6lys6rt6si erzirdssal is srijthat6 szab6lys6rt6s miatti iigy
. szabfiys6rt6si iigyben emelt tigy6szi 6v6s
o szab6lys6rt6si perujit6si tigy
. szabSlys6rtdsi egy6b iigy
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2.3. Civilisaika
A j6rrisbir6s6g bfrrii (taniicsai) 6s igazs6gtigyi alkalmazottai a polg6ri perrendlart6sr6l sz6l6 1952. 6vi
IIL torv6nyben (Pp.), valamint a20I6.6vi CXXX. tdrv6nyben (rij Pp.) es az egyebjogszab6lyokban
meghatilrozott, ajrir6sbir6s6g hat6sk6r6be 6s illet6kess6gdbe tartoz6, a kdvetkezo iigycsoportokba
sorolt polgdri iigyekben j6rnak el.

2.3 .I . Civilisztikai iigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polgriri
2.3 .2.1. Polg6ri i.igyszak iigycsoportj ai felsorol6sa
. els6fokri polg6ri peres iigy
o polg6ri nemperes i.igy
. v6grehajt6si tigy

2.3.3. Gazdashgi
2.3 .3 .1 . G azdas dgi iigyszak iigycsoportj ai fel soroldsa
o els6fokri gazdasilgi peres iigy
o els6fokri gazdasdgi nemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztfs

A j6r6sbir6sdg elndke a kioszt6snak a bir6k, a birssilgi titk6rok, a birirs6gi igyintezo kijzdtti
munkateher jelentos elt6r6s6t eredm6nyezo hathsfit (munkateher kiegyenlitd,sdnek elve), tov6bb6 az
iigyeloszt6si rend m6dosit6sdnak felt6teleit negyed6vente feliilvizsg6ljja, 6s sziiks6g eset6n
kezdem6ny ezi aziigyeloszt6si rend m6dosit6s6t.

Az iigyteher megoszl6s6t drdemben befoly6sol6, el6re nem l6that6 koriilm6ny bekdvetkez6s6t koveto
30 napon beli.il az iigyeloszt6si rendet feliil kell vizsg6lni.

Az iigyeloszt6si rend feliilvizsg6lathnak sziiks6gess6ge eset6n a tdrv6nysz6k illet6kess6gi teriiletdhez
tartoz6 j6r6sbir6s6gi elncik az tigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslat6t a feliilvizsgillatra
okot ad6 kciriilm6nyr6l val6 tudom6sszerzdst kcivet6en halad6ktalanut megktildi a t6rv6nysz6k
elncik6nek. A m6dosit6 javaslat megktild6set megel6zoen az 6rintett birSkkal lehet6s6g szerint
egyertetni kell, 6s abirttk v6lem6ny6t a m6dosit6 javaslattal egyi.itt meg kell kiildeni.

3 .1. Az i.igykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesitdst is
Az iigyek kioszt6s6t a biintet6 6s a civilisztikai iigyszakbanazigyszak szerinti igazgatdsivezet6
(az elndk, illetve az elndkhelyettes) vegzi. A t6vol l6v6 vagy kizdrt kioszt6sra jogosult vezeto
helyettesitdjek6nt, a kioszt6st sorrendben az elndk, az elncikhelyettes, ntajd aziigyszak szerinti
bir ftk v e gzik, ut6bbiak a tan6c s szSmuk emelked6 s orrendj 6ben.

Krzhrt a kioszt6sb6l, aki azigyben a Be., a Pp., azijPp. vagy a Szabslv. alapjhnbir6k6nt nem
jathat el, kiv6ve az igyfel6ltal bejelentett 6s m6g el nem bir6lt elfogultsrlgi kifogds esetet. A
kioszt6sra jogosult kizfrtstryakor a helyettesit6s szabillyaitkell alkalmazni.

3 .2 . Az 6ltal6no s an alkalmazott ti gyki o s ztrls i m6 ds zer me gharhr o zdsa
Az tigykiosztds alapja minden tigycsoportban M 6rkez6si sorrend. Az iigyek tan6csra kioszt6sa
iigycsoportonk6nt, a soron k0vetkez6 tigygz6m 6s a tandcsokszhrnozSs6nak sorrendje szerint tort6nik.

3.3. Tdbb iigyeloszt6si m6dszer egytittes alkalmazSs6val kiosztand6 iigyek kioszt6sdnak szabiiyai

A polg6ri, a gazda"shgi 6s a biinteto perek eset6ben az tigykioszths alapja az lrkezdsi sorrend. Az
iigyek kioszt6sakor figyelembe kell venni azt,hogy az adotttipusri iigyet (tigyt6rgy 6s iigyminos6g)
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mely tan6csok tfurgyaljhk (szakosod6s). A konkr6t tigy kioszt6sa teh6t iigytargyank6nt ds
iigymin6s6genk6nt a kdvetkez6 iigyszilm 6s a tandcs ok sz6moz6s6nak sorrendjdben tortenit.

Bi.inteto iigyszakb an :

Az i.igykiosil|stajogosult meghatilrozza akiosztand6 iigy neh6zs6gi fokrit (srilysz6mifi), majd,
annak megfeleloen kiosztja a tandcsszdm szerint soron kovetkezo bir6ra az tigycsoportonk6nii,
illetveuigyt6tgyaszerintiszakosod6stisfigyelembev6ve.
Elj6rfs bir6s6g el6 6llit6s eset6n 6s nyomoz6si bir6 hat6skdr6betartozo iigyek eset6n a kioszt6s
automatikus: P6ros h6ten a7. sz. tandcsra,piratlanh6ten a 1L,|3.,14.,8. szdmutan6csra tdrt6nik
akioszt6sebbenasorrendben,hetenkdntfelvdltva'

. A munkanapon kivtil
int6zendd nyomoziisi bir6i iigyek kiosztdsa a keszenldti ds iigyeleti szabftlyzatban foglalt
kd szenldti beo szt6s fi gyel embev6tel6vel, ar6nyo san trjrt6nik.
Menekiiltii gy i iSrizettel kap c s o I ato s B eti. i.igy c s op ortri ti gy ek :

A tan6csok - taniics sorrendben el6re meghatdrozott - heti v6lt6sban intezik az iigyeket,
automatikus kio sztlis mellett.

S zab6lys6rt6si iigyszakban:
A szign6l6s az [gycsoportnak 6s az 6rkez6snek megfelel6en automatikus, tigycsoportonk6nt beliil
6rkez6si sorrendben a 15. sz., a 17. sz. es a20. sz. tandcs kcizott egyenl6 ardnyban K6szenl6t 6s
tigyelet eset6n bir6s6g el6 6llit6s (2012.6vi II. tcjrvdny a szabillys6rtdsekrol, a szabfilysdrt6si elj6r6sr6l 6s
a szabillysdrtdsi nyilvSntartSsi rendszen6l 96. 6s 96lA cim) a kdszenldti beoszt6ssal egyez6en. 

-

Civilisztikai tigyszakokban :

Az tigykiosztilsrajogosult meghathrozza akiosrtand6 i.igy neh6zsdgi fok6t (srilysz6m6t), majd,
annak megfelel6en kiosztja atanScsszfum szerint soron kovetkez6 bir6ra az flgycsoportonk6nii,
illetve azijgy tfirgya szerinti szakosod6st is figyelembe v6ve.
A polgriri peren kivtili iigyek a szignilltn az iigyeloszt6si rendben meghatdrozorr iigytipusok
szerint automatikus 6rkez6si sorrendben. A civilisztikai iigyszakos bir6k ftltalintezendo nemperes
tigyek kciztil a megelozo 6s az ideiglenes megelozo t6voltartiis, valamint a kapcsolatiart6s
v6grehajt6snak elrendel6se tigymin6s6gti iigyek kiosztSsa az 6rkez6si sorrendben tort6nik a
tand.cssz6mnak megfelel6 sorrendben.
A v6grehajt6si i.igyszakb an a szignhliis automatikus.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott i.igykioszt6si m6dszert6l tort6n6 elt6r6s esetei meghatiroztsa,
amelyek ktilcinosen
3 .4.L Elt6r6s az ij;gy tdrgy ithoz k6pest

3.4.I.I. Specirilis szak6rtelmet ig6nyel
3.4.I.2. Nemzetkcizi elemet tartalmaz

3 .4.2. Perj o gi hely zethez kdpest
3.4.2.1. Soron kfviili tigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egyiittes elbir6l6s v6gett
3 .4.2.3 . Bir6 kizdrdsa miatt
3 .4 .2.4. Az ngy elozmenyi elj6rfs6val fenn6ll6 szoros cisszefligg6s miatt

3 .4.3. Egyenletes nnunkateher bidosit6sa vdgett
3.4.3.1 . Ugyhritral6k feldolgo z6sa miatt
3 .4.3 .2. Ugy munkaig6nyess6ge, terj edelme miatt
3 .4.3 .3 . Az tigyek 6rkez6s6b61 ad6d6 egyenl6tlens6g kikiiszcibcildse 6rdek6ben

3 .4 .4. BgV6.b kdrtikn6ny el<hez k6pest
3.4.4.1. It6lkez6si sziinet tartama alatt vagy iatt
3.4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel azigy jelleg6re
3 .4 .4.3 . Bir 6 szcigftlati vi szonyiinak me gszrin6 s e miatt
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3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3.4.4.5. Tdbb szempont egytittes fenn6ll6sa

3.5. A vezetok 6ltal intezetL iigyek kioszt6srinak m6dszere

A bir6srigi vezeto rdsz|re azigyekkioszt6s6t befoly6solhatjaatfugyalfusikdtelezetts6g m6rteke
6s az igazgat6si feladatok munkaterhe. A rdszlre tdrt6n6 i.igykioszt6s az 6ltal6nos m6dszerek
alapjftn trirt6nik az 3 .2-3 .4. pontban megj ekiltek szerint.

3.6. Azi.igykioszt6s menete
3 . 6. 1 . A kio sztand6 iigy bemut atisa az Ugykio szt6sra j o go sultnak

A bir6s5gok egys6ges iratkezel6si szab6lyzatftr6l sz6l6 1112014. (XII.23.) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezdoiratk6nt kezelendo
iratot iigyiratk6nt az esetleges el6zmdnyi iigyiratokkal felszerelve a lajstromba tort6no
bejegyz6s napjhn, de legk6s6bb az 6rkez6st kdvet6 munkanapon az fuodavezet6
bemutatj a az iigyeloszt6sra j ogosult bir6s6gi vezet6nek.

3 . 6 .2. Az ir at tttj a, a kd zremrikci d6k feladatai
Az ijgy kiosztdsSra jogosult az eljhro bir6t legk6sobb az irat bemutatdsfit kciveto
munkanapon a jelen i.igyeloszt6si rendben foglaltaknak nnegfelel6en kijelcili. A
kijeltil6s ut6n az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodhnak. Aziroda az eljhr6 bir6
kijeloldse ut6n a lajstromba bejegyzi az elj6r6biroitandcs sorsz6miit, majd aziratot a
bir6nak a kijeldl6s napjdn, de legk6s6bb a kovetkez6 munkanapon bemutatja.

3.7 . Az 6toszt6s rendje
Az iigyek 6tosrt6shra csak kiv6telesen, a jogszabflyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa eset6n
keriilhet sor azzal, hogy ilyen esetben azigy kiszignril6s a azigyeloszt6si rendben meghathrozott
dltalanos szab6lyok szerint tort6nik.
3.7 .l.Az 6toszt6s esetei

A bfr6s6g elndke, illetve az iigykiosailsra jogosult m6s bir6s6gi vezetl azigy int6zds6vel
m6sik tan6csot (bir6t) jel6lki akiz6r6sa, a bir6 szolg6lati viszony6nak megszrin6se, a tart6s
t6voll6te, azijgy jelleg6re is figyelemmel t6vo116te, az egyenletes munkateher biztosit6sa
azigyhiltral6k feldolgoz6sa, abiro Sthelyez6se, kirendel6se eskizfurdsa eset6n.

3.7 .2. pljriras az ij:gy dtoszt6sakor
Atoszt6skor azigy iratai bemutatilsrakeriilnek a kioszt6sra jogosult vezetonek, o aziraton
az fltosrtfs ok6nak megjelcildse mellett m6sik tan6csot (bir6t) jel6l ki, 6s d6tummal,
akiir6ssal ell6tva bemutatja azirodhnak azigyet az tfiosztds lajstromban t<jrt6n6 6tvezet6se
6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezddse 6rtelm6ben a kijel<il6s mirdosit6sa esetdn aziroda
az ijgyirat bemutatds6val 6rtesiti mind a kor6bban, mind az rijonnan kijeldlt birot. Az
6tosztris az tltalitnos iigykioszt6si m6dszerek szerint t6rt6nik.

3.8. A helyettesitds rendje
A helyettesit6s rendj6t az i.igyeloszt6si rend mell6kletei tarlalmazzhk

3.9. Ajelen iigyeloszt6si rcnd az 1.,2.,3.,4. sz{rmri melldkletekettartalmazz,a.

Gyula, 2022. jrinius 13.

a tiirv6nysz6k elniike
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1 . melldklet az iJ,gy elosztfsi rendhez
A beosztott bir6k 6ltal intdzett i.igyek

A mell6klet id6beli hat|ly a: 2022. rlareru**-1#-j fnius I 5.tol

Btintet6
Tan6ossz6m Ndv Intezett iisvc so p ortok Helyettesitds. sorrendben

7. dr. Szikszai Emese
bir6,
kijelol6s:
fiatalkoruak elleni
biintet6eljrirSsban
itelkezobir6,
nyomoz6sibir6

Nyomoz6si bir6 hat6sko rebe tartozo
iigyek

Bi.intet6 peres iigyek:
Elet, testi 6ps6g, eg6szs6g elleni
brincselekm6nyek
Emberi szabads69 elleni
brincselekmdnyek
Gyermekek 6rdek6t sdrto 6s a
csal6d elleni biincselekmdnyek
(tart6s elmulaszt6s6nak v6ts6ge)
Emberi mdlt6s6g 6s egyes alapveto
j ogok elleni btincselekm6nyek
Kozleked6si biincselekm6nyek
Qilrmiiv ezet6s ittas 6llapotban,
jfirmiv ezetes b6dult Sllapotban,
jdrmiv ezetds tiltott 6tenged6se)
Kdrnyezet 6s termdszet elleni
brincselekm6nyek
Igazs 6gszolg6ltat6s e I I eni
brincselekm6nyek
Koznyugalom elleni
biincselekm6nyek
Kozbizalom elleni
brincselekm6nyek
Kd zigazgat6s rendj e e ll eni
biincselekmdnyek
Vagyon elleni er6szakos
brincselekm6nyek
Vagyon elleni brincselekmdnyek

Ki.ilcjn elj 6r6sokb6l :

Eljdr6s bir6s6g el6 6llit6s eset6n
Fiatalkoruak elleni biintet6elj 6r6s
Elj 6r6s mentess6ge t 6lv ez6
szemdllyel szemben
EljSr6s egyezs6g eset6n
B iintet6 v 6 gzd s me ghozatalSr a
ir6nyul6 elj6r6s
Elj6r6s t6voll6vo terhelttel szember
Elj 6r6s kiilfdlddn tart6zkod6
terhelttel szemben
Biztosit6k letdtbe helyez6s6vel
foly6 eljSr6s

- Mag6nv6das elj6r6s

- P6tmag6nv6daseli6r6s

d+'+sztiffiytirgJ6
M6t6nd dr. Rapport Gyongyi,
Borbdlyn6 dr. Acs Ildik6,
dr. Hrlmori Katalin Val6ria,
dr. Tcimon6 dr. Liszkai Judit



Tandcssz6m N6v Intlzett ii gvc so o ortok Helvettesit6s. sorrendben
Eljar6s vagyon vagy dolog
elvon6s a, adat hozzhf5rhetetlenn6
t6tele drdek6ben

- alapi.igyhdztartozo egyszenisitett
feli.ilvizsg6lat ds kiilonleges
elj6r6sok

- menekiiltiigyi orizettel kapcsolatos
ilgyek (a Mened6kjogr6l sz616
2007. evi LXXX. torvdnv szerinti
elj6r6sok)

Szab6lysdrt6si iigyek:
- bir6s6g el6 6llft6s (2012.6vi II.

tcirv6ny a szab6lysdrt6sekrol, a
szabSlysdrtdsi elj6rSsr6l 6s a
szab6lys6rt6si nyilv6ntartdsi
rendszerr6l96. 6s 96l,{ cim)

8. M6t6n6 dr.

Rapport Gydngyi
bir6,
kijelci16s:
fiatalkoruak elleni
biintetoelj6rSsban
it6lkezo bir6,
nyomoz6si bir6

Nyomoz6si bir6 hatSskor|be tartozo
i.igyek

Biinteto peres iigyek:
Elet, testi 6ps6g, eg6szs6g
elleni biincselekmdnyek,
E gdszsdget v eszely ezteto
brincselekmdnyek
Emberi szabads6g elleni
brincselekm6nyek
Nemi 6let szabads6ga 6s a
nemi erkolcs elleni
brincselekm6nyek
Gyermekek drdekdt s6rt6 6s a
csal6d elleni btincselekm6nyek
(tart6s elmulaszt6sa, kiskoru
vesz6lyeztet6se)
Emberi m6lt6s6g 6s egyes
alapveto jogok elleni
brincselekm6nyek
Kozleked6si brincselekmdnyek

Qitrmiv ezet6s ittas 6llapotban,
jSrmiiv ezet6s b6dult 6llapotban,
jhrmiv ezetls tiltott Stengedd se)

K<irnyezet 6s term6szet elleni
biincselekmdnyek
lgazsilgszolg 6ltat6s e I I eni
brincselekm6nyek
Hivatali brincselekm6nyek
Hivatalos szem6ly elleni
btincselekm6nyek
Koznyugalom elleni
biincselekm6nyek
Kozbizalom elleni
brincselekm6nvek

Borbdlyn6 dr. Acs Ildik6,
dr. lFl6mori Katalin Val6ria,
dr. Tom6n6 dr. Liszkai Judit.
dr. Szikszai Emese,
dr-.+sz.ily€yergy
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Kdzigazgatils rendj e elleni
biincselekm6nyek
Vagybn elleni er6szakos
brincselekm6nyek"

Vagyon elleni
brincselekmdnyek

Szellemi tulajdon elleni
biincselekm6nyek

Kti lcjn eljdrdsokb6l :

Fiatalkorriak elleni
biintet6elj6r6s
Elj 6r6s mentess6get 6lv ezo
szem6llyel szemben
Elj6r6s egyezs6g eset6n
B iintet6 v e 9z6 s me gho zatalfir a
ir6nyul6 elj6r6s
Elj 6r6s tSvolldvo terhelttel
szemben

Elj 6r6s kiilfoldon tart6zko do
terhelttel szemben
B iztosit6k let6tbe helyezds6vel
foly6 elj6r6s
Mag6nv5das elj6r6s
P6tmag6nv6das elj r{r6s

Eljr[r5s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat
ho zzif6rhetetl enn6 t6te le
6rdek6ben

m enekiilti.i gy i or izettel
kapcsolatos iigyek (a
Meneddkjogr6l sz6l6 2007. dvi
LXXX. torv6ny szerinti
elj6r6sok)

S zab6lys6rt6si iigyek:
- bir6sSg el6 6llit6s (2012.6vi II.

torv6ny a szab6lys6rt6sekr6l, a
szab6lys6rt6si elj6r6sr6l 6s a
szab6lys6rtdsi nyilv6ntart6si
rendszerr6l96. ds 96l,{ cim)
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11 Borb6lynd dr. Acs
Ildik6 bir6,
kijelolds:
fiatalkortak elleni
biintet6elj6r6sban
it6lkez6bi,r6,
nyomozSsi bir6

Nyomoz6si bir6 hat5skd rcbe taftozo
tigyek@

Btintet6 peres tigyek:
Elet testi 6psdg, eg6szs6g elleni
brincselekmdnyek,
Eg6szs6 get v eszlly ezteto
biincselekmdnyek
Emberi szabads6g elleni
brincselekmdnyek
Nemi 6let szabads6ga 6s a nemi
erkolcs elleni biincselekmdnyek
Gyermekek 6rdek6t s6rto 6s a
csal6d elleni brincselekmdnyek
Emberi m6lt6s5g ds egyes alapveto
j ogok elleni brincselekm6nyek
Ktizleked6si brincselekm6nyekb6l
(6rrniiv ezet6s ittas 6llapotban,
jfirmiv ezetls b 6 dult 6llap otb an,
jfirmiv ezetes tiltott 6tenged6se)
Kornyezet 6s termdszet elleni
brincselekmdnyek
Igazs ilgszolgdltat6s e I leni
btincselekm6nyek
Hivatali brincselekmdnyek,
Hivatalos szemdly elleni
brincselekm6nyek
Kozbiztonsdg elleni
biincselekmdnyek
(robban6anyaggal vagy
robban6szerrel visszadlds,
l6fegyverrel vagy loszerrel
visszadlds)
Koznyugalom elleni
brincselekm6nyek
Kozbizalorr elleni
brincselekm6nyek,
Kd zigazgat6s rendj e e lleni
biincselekmdnyek,
Vagyon elleni er6szakos
btincselekmdnyek
Vagyon elleni cselekm6nyek,
Szellemi tulajdon elleni
brincselekm6nyek

Kiilcin elj6r6sokb6l:
Fiatalkoniak elleni bi.intet6elj 6r6s
(kiilcin<isen k6bit6szene 6s
pszichoaktiv szerre elkovetett
cselekm6nyek)
Elj 6r6s mentes sd ge t elv ezi|
szem6llyel szemben

dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tom6nd dr. Liszkai Judit.
dr. Szikszai Emese,
M6t6n6 dr. Rapport Gytingyi,

@
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Elj6rds egyezsdg eset6n
B iinteto v 6 gze s me gho zatalfir a
irSnyul6 elj6rSs

Eljhrhs t6voll6v6 terhelttel szember
Elj 6r5s killfo ldon taft6 zko d6
terhelttel szemben
Biztositdk letdtbe helyez6sdvel
foly6 elj6r6s
Maghnvhdas elj6rSs
P6tmag6nvddas eljar6s
Elj6r6s vagyon vagy dolog
e lv onSs a, adat hozzhferhetetlen
t6tele 6rdek6ben

- alapi.igyhdztafioz6egyszenisitett
feli.ilvizsg6lat 6s a ki.ilonleges
eljdr6sok

- menekiiltiigyi 6rizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX. t6rv6ny szerinti
elj6rSsok)

Szab6lys6rtdsi iigyek:
bir6s6g eld 6llit6s (2012.6vi II.
torvdny a szabdlys6rt6sekr6l, a
szab6lys6rt6si eljSr6sr6l 6s a
szab 6ly sdrtds i nyilv Sntart6s i
rendszerr6l96. 6s 96/A cim)

t3 dr. H6mori Val6ria
Katalin bir6,
kijelol6s:
fiatalkoruak elleni
biintet6elj6r6sban
itllkezobir6,
nyomoz6si bfr6

Nyomozdsi bir6 hatdskorebe tartoz6
iigyek

Biintet6 peres iigyek:
6let, testi 6ps6g, egdszs6g elleni
brincselekm6nyek
E 96 sz s 6 get v eszlly ezteto
brincselekm6nyek
Emberi szabads6g elleni
brincselekm6nyek
Nemi 6let szabads6ga 6s a nemi
erkolcs elleni btincselekm6nyek
Gyermekek 6rdekdt s6rt6 6s a
csal6d elleni btincselekm6nyek
(kiikoru veszdlyeztet6se)
Emberi m6lt6s6g ds egyes alapveto
j ogok elleni brincselekm6nyek

- Kozlekeddsibrincselekm6nyek

- Kornyezet 6s term6szet elleni
brincselekm6nyek
(term6szetk6rosit6s,
kornyezetk6rosit6s,
hulladdkgazdr{lkod6s, rendj 6nek
mess6rt6se)

dr. Tomond dr. Liszkai Judit,
dr. Szikszai Emese,
M5t6n6 dr. Rapport Gyongyi,
dr'{€ztly€lrqttrg6
Borb6lyn6 dr. Acs Ildik6
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Igazs ilgszolgfiltatds e lleni,
brincselekmdnyek
Hivatali biincselekm6nyek,
Hivatalos szem6ly elleni
btincselekm6nyek
Kdznyugalom elleni
biincselekmdnyek
Kcizbizalom elleni
btincselekm6nyek
Kdzigazgaths rendj e elleni
bfincselekm6nyek
Vagyon elleni eroszakos
biincselekmdnyek
Vagyon elleni brincselekmdnyek
Szellemi tulajdon elleni
brincselekm6nyek

Kiildn eljdr6sokb6l:
Fiatalkorriak elleni biintetoelj6r6s
Elj6r6s mentessdget elv ez6
szem6llyel szemben
Elj6r6s egyezsdg eset6n
B iintet6 v e gzd s me ghozatalfir a
ir6nyul6 eljdr6s
Elj6r6s tSvoll6vo terhelttel szember
Elj 5r6s kiilfoldon tart6zkod6
terhelttel szemben

B iztositdk let6tbe helyez6sdvel
foly6 elj6r6s
Magfinvildas elj6r6s
P6tmag6nv6das eljdr6s
Elj6r6s vagyon vagy dolog
e lvon6s a, adat hozzfif lrhetetlenn6
t6tele drdek6ben

alapijgyho z tarto z6 e gyszenis itett
feli.ilvizsg6lat 6s ki.ikinleges
elj6rSsok

m enektiltiig y i oizettel kap c s olato s
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX. torv6ny szerinti
elj6rSsok)

Szab6lys6rt6si iigyek:
bir6s6g el6 6llit6s (z0IZ.6vi II.
tdrv6ny a szab6lys6rt6sekrol, a
szab6lys6rt6si eljfr6sr6l 6s a
szab6lys6rtdsi nyilv6ntartSsi
rendszerr6l96. 6s 96l,{ cfm)

I4 dr. Tomon6 dr.
Liszkai Judit bir6,
kijelo16s:
fiatalkoruak elleni

Nyomoz6si bir6 hatdskcjrdbe tartozo
iigyek

Biintet6 peres ilevek:

dr. Szikszai Emese,
M6t6n6 dr. Rapporl Gyongyi,

t

Borb6lynd dr. Acs Ildik6,
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biintet6elj6r6sban
it|lkeziSbir6,
nyomoz6si bir6

- Elet, testi 6ps6g, eg6szsdg elleni
btincselekm6nyek

- Egdszs6getvesz6lyeztet6
brincselekm6nyek

- Emberi szabads5g elleni
b{incselekm6nyek

- Nemi dlet szabadshgads anemi
erk<ilcs elleni biincselekm6nyek

- Gyermekek drdekdt s6rt6 6s a
csal6d elleni brincselekm6nyek
(kiskoni vesz6lyeztetdse)

- Emberi m6lt6s5g 6s egyes alapvet6
j ogok elleni brincselekmdnyek

- Kozlekeddsibtincselekmdnyek

- (6rmrivezetds ittas 6llapotban,

- j6rmrivezet6s b6dult6llapotban,
- j6rmrivezetds tiltott 6tengeddse)

- Kcirnyezet 6s termdszet elleni
brincselekm6nyek

- Igazshgszolg6ltatds elleni
btincselekm6nyek

- Hivatali biincselekm6nyek,

- Hivatalos szemdly elleni
biincselekm6nyek

- Koznyugalom elleni
brincselekm6nyek

- Kilzbizalom elleni
btincselekm6nyek

- Kdzigazgatds rendje elleni
brincselekm6nyek

- Vagyon elleni eroszakos
brincselekm6nyek

- Vagyon elleni brincselekm6nyek

- Szellemi tulajdon elleni
brincselekm6nyek

Ki.ilon elj6r6sokb6l:

- Fiatalkorriak elleni biinteto elj6r6s

- Elj6r6s mentess6get llvezo
szem6llyel szemben

- Eljrlr6s egyezs6g eset6n

- Biintet6 vdgzds meghozatalfira
ir6nyul6 elj6r6s

- Elj6r6s t6voll6v6 terhelttel szember

- Elj6r6s kiilfoldtin tart6zkod6
terhelttel szemben

- Biztosit6k letdtbe helyezds6vel
foly6 elj6r6s

- Mag6nv6das elj6r6s

- P6tmag6nv6das elj6r6s

- Elj6rds vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzflfdrhetetl ennd
t6tele 6rdek6ben

dr. H6mori Valdria Katalin,
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alapiigyhoz tartoz6 egyszenisitett
feliilvizsg6lat 6s ktilonleges
elj6rdsok,
meneki.iltiigyi orizettel kapcsolatos
i.igyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. tcirv6ny szerinti
elj6r6sok)

Szab6lysdrtdsi iigyek:
bir6s6g el6 6llit6s (2012, dvi II.
tcirvdny a szabSlysdrt6sekr6l, a
szab6lys6rt6si elj6r6sr6l 6s a
szab6lys6rt6si nyilv6ntart6si
rendszerr6l96. 6s 96l,4. cim)

Civilisztikai iigyszakok

Tan6cssz6m Ndv Intlzett ti svc so o ortok Helyettesitds, sorrendben
2. Gregorn6 dr.

Szab6 Dorottya
bir6

Civilisztikai peres iigyek:
apas6gi 6s szfirmazhs meg6llapitdsa
ir6nti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
hSzass6gi peren kivi.il 6rv6nyesitett
h6zass6gi vagyonjogi ig6ny 6s
6lett6rsak vagyonjogi ig6nye
hSzass6gi perek - amelyben sziil6i
feli.igyelettel kapcsolatos kereseti
k6relem nincs
gyermek tart6sa ir6nti perek
tcirv6nyen alapul6 egy6b tart6si
perek
tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6si.igyi perek
orokl6si perek
szerz6d6ses j ogviszonyb6l ered6
kotelmi perek
szerz6d6sen kivi.ili kdrtdritdsi perek
v6grehajtSssal kapcsolatos perek
gazdasSgi perek

Nemperes tigyek:
t6voltart6si iigyek
apas69 v6lelm6nek megdont6se
egyezs6gi kisdrletre id6z6s
m eneki.iltii gy i 6r izettel kap cs o lato s

iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX. tdrv6ny szerinti
elj6r6sok)
bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
Igyek

dr. Bajusz Attila,
dr. Tom6 Csaba,
dr. Fazeka Agota,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv5th Erika Ida.
dr. Luk6csi Krisztina.
dr. Agoston Fl6ra Anna
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dr. Tcimo Csaba
bir6

Civilisztikai peres iigyek :

- apas6gi 6s szhrr.nazis meg6llapit6sa
irAnti perek

- gondnoksdggal kapcsolatos perek
- h6zassdgi peren kiviil 6rv6nyesitett

hhzassilgi vagyonj o gi i g6ny 6s

dlett6rsak vagyonjogi igdnye
- gyermek tart6sa ir6nti perek
- tcirvdnyen alapul6 egy6b tart6si

perek

- tulajdoni perek

- birtokvddelmi perek
- lakdsiigyi perek

- orokl6si perek

- szerzildflses jogviszonyb6l ered6
kotelmi perek

- szerzod6sen kiviili k6rt6rit6si perek

- vdgrehajtSssalkapcsolatosperek
- gazdashgi perek

Nemperes iigyek:
- t6voltartdsi iigyek
- apas6g vdlelm6nek megddnt6se
- egyezslgi kis6rletre iddzds

- menekiiltiigyi 6rizettelkapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. tcirv6ny szerinti
elj6r6sok)

- bir6i hat6skcirbe tartozo nemperes
iisyek

dr. Bajusz Attila,
Gregomd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Fazeka Agota,
Seboknd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. Lukdcsi Krisztina.
dr. Agosrton Fl6ra Anna

5. Seboknd dr. Barna
Andrea bir6

Civilisztikai peres i.igyek :

- hinassilgi perek

- apas6gi 6s szhrrr,azhs megSllapit5sa
ir6nti perek

- gondnoks6ggal kapcsolatos perek

- drokbefogad6ssalkapcsolatos
perek

- hhzasshgi peren kiviil 6rvdnyesitett
hflzassilgi vagyonjogi ig6ny ds

6lett6rsak vagyonj ogi ig6nye

- sziil6i feliigyelettel kapcsolatos
perek

- gyermek tarthsa ir6nti perek

- kapcsol attarths szab|lyozhsa

- tcirvdnyen alapul6 egy6b tart6si
perek

tulajdoni perek

- birtokvddelmi perek

- lak6siigyi perek

- cirokl6si perek

- szerzlddses jogviszonyb6l eredo
kotelmi perek

szerzod6sen kiviili k6rt6ritdsi perek
v6grehait6ssal kapcsolatos nerek

dr. Iiazeka Agota,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tom6 Csaba,
dr. l3ajusz Affila,
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Asos;ton Fl6ra Anna
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- gazdasdgiperek

Nemperes'i.igyek:

- t6voltartSsi iigyek

= apasilgv6lelm6nek megdont6se
- egyezs6gi kisdrletre idezds
- kapcsolattart6sv6grehajt6sa

- menekiilttigyi 6rizettelkapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX. torv6ny szerinti
elj616sok)

- bir6i hatSskorbe tariozo nemperes
tigyek

6. dr. Bajusz Attila
bir6

Civilisztikai peres iigyek :

tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6stigyi perek
orokl6si perek
szerzoddses jogviszonyb6l eredo
kcitelmi perek
szerz6d6sen kivi.ili k6rtdritdsi perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdasdgi perek

Nemperes iigyek:
egyezs6gi kis6rletre idezls
meneki.iltiigyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX . tcirv6ny szerinti
elj6r6sok)
egy6b bir6i hat6skdrbe tartoz6
nemperes iigyek (kivdve
t6voltart6si iisvek)

Gregorn6 dr. Szab6 Doroffya,
dr. Tom6 Csaba,
Sebokn6 dr, Barna Andrea.
dr. Fazeka Agota,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. Truk6csi Krisztina,
dr. Agoston Fl6ra Anna

12. dr, Fazekas Agota
bir6

Civilisztikai peres iigyek:
h6zass6gi perek
apas6gi 6s szilrmazils meg6llapit6sz
ir6nti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
orokbefogad6ssal kapcsolatos
perek

h6zass6gi peren kiviil drv6nyesitett
h6zass6gi vagyonjogi ig6ny 6s
6lett6rsak vagyonj ogi ig6nye
szi.il6i feliigyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tarthsa ir6nti perek
kap c s o lattart 6s szab 6ly ozfusa
tcirv6nyen alapul6 egy6b tartdsi
perek
tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lak6stigyi perek
orokldsi perek

Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
Gregornd dr. Szab6 Dorotflra,
dr. Tom6 Csaba,
dr. Bajusz Attila,
dr. TrukScsi Krisztina,
dr. Agoston Fl6ra Anna
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szerz6d6ses j ogviszonyb6l ered6
kotelmi perek
szerzoddsen kiviili k6rt6ritdsi perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:
t6voltartdsi i.igyek
apas6g v6lelmdnek megddntdse
egyezs6gi kis6rletre id6z6s
kapc solattart6s vd grehajtdsa
menekiilti.igyi 6rizettel kapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX. torv6ny szerinti
elj6r6sok)

bir6i hatSskdrbe tartoz6 nemperes
iieyek

18. dr. Szendi-Horvhtt
Erika Ida bfr6

Civilisztikai peres i.igyek:
h6zass6gi perek
apas6gi 6s szirmazhs meg6llapit6sa
ir6nti perek
gondnoks6ggal kapcsolatos perek
orokbefo gaddssal kapcsolatos
perek

hhzasshgi peren kivi.il 6rv6nyesitett
hhzasshgi vagyonjogi ig6ny ds

6leff6rsak vagyonj ogi ig6nye
sziiloi feliigyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tarthsa ir6nti perek
kapc so lattart 6s szab|ly ozSsa
tcirv6nyen alapul6 egy6b tart6si
perek
tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6siigyi perek
drokl6si perek
szerz6d6sen kiviili k6rtdrit6si perek
v6grehajtdssal kapcsolatos perek

Nemperes iigyek:
t6voltart6si iigyek
ap asilg v6 I elm6nek m e gddnt6 s e

e gyezs6gi kisdrletre id6z6s
kapc solattart6s v6 grehajtdsa
menektilttgyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007 . evi LXXX. torv6ny szerinti
elj6r6sok)

bir6i hat6skrjrbe tartoz6 nemperes
iieyek

dr. Fazeka Agota,
Seb6knd dr. Bama Andrea,
Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Bajusz Attila,
dr. Lukdcsi Krisztina.
dr. Agoston Fl6ra Anna
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2. mell6klet az ijgy elosrt6si rendhez

A beosztott titk6rok 6s bir6s6gi iigyintdzok 6ltal intlzett iigyek

A mell6klet idobel i hat|ly a: 2022. rtaretasl44lj rinius 1 5 -tol

Tan6cssz6m Ndv Int9zett ii svc s oo ortok Helyettesit6s. sorrendben
l5 dr. Csepregi Zita

bir6s6gi titl<6r
Szab6lys6rt6si iigycsoportok :

kifogSsra indul6 iigyek
elz6r 6ssal biintetheto I gyek
bir6s6g el6 6llit6s
egydb iigyek

Polg6ri nemperes iigyek:
kapcsolattarl6s v6 grehaj tSsa

V6grehajt6si tigyek:
jogut6dl6s meg6llapit5sa
birs6g kiszab6sa
felsz6mol6s elrendeldse miatti
megszi.intet6s

szab6lys6rt6si iigyszakban:
dr. K6falvi Edit,
dr. Varga Difina,
dr. Szikszai Emese,
M6tdnd dr. Rapport Gyongyi,
dr,lsz6brGyttrgtt
Borb6lyn6 dr. Acs Ildik6,
dr, H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tomon6 dr. Liszkai Judit.

polg6ri nemperes 6s

v6grehajt6si tigyszakban:
dr. TrukScsi Krisztina,
dr. Agoston Fl6ra Anna,
Gregornd dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tom6 Csaba,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. Baiusz Attila

17. dr. K6falvi Edit Szab6lysdrtdsi iigycsoportok :

- kifog6sra indul6 iigyek
- elzirilssal biintethet6 iigyek
- bir6s6g el6 6llit6s
- egydb i.igyek
Btinteto iigyszak:
- mag6nvSdas tigyek
- biintetov6gzds meghoz atalfura ir6nyul6
iigydszi inditv6nnyal 5rkezo kozvSdas
btintet6 iigyek
- egyszenisiteff feliilvizse6lat

dr. Csepregi Zita,
dr. Varga Di6na,
dr. Szikszai Emese,
M6t6n6 dr. Rapport Gyongyi,
dr=lsz4lyGyttrgtt
Borb6lynd dr. dcs Ildik6,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tom6n6 dr. Liszkai Judit

t9. dr. Luk6csi Krisztina
bir6s6si titk6r

Polgari nemperes i.igyek:
a bir6sSgi titkrfui hat6skorbe tartoz5 i.igyek
kapcsolattart6s v6 grehajtSsa

V6grehajt6si iigyek:
(kiv6ve a jogut6dl6s megilllapitils4 birs6g
kiszabdsa 6s felsz6mol6s elrendeldse
miatti megsziintet6s)

dr, CsepregiZita,
dr. Agoston Fl6ra Anna,
+-*ifa+i+eit
d*=.VargaDianq
Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tcim6 Csaba,
Seboknd dr. Barna Andrea,
Cr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. Baiusz Attila

20 dr. Varga Didna,
b[r6sdgi titkdr

S zab dlys drtd s i ilgycs oport ok:
- kifogdsra indul| ilgyek
- elzdrdssal bilntethetd iigyek
- birdsdg eld dllitds
- egydb ilgtek
Bilntetd ilgtszak:
- magdnvddas ilg1tek
- bilnt e tciv 6 gzd s me gho z at al dr a ir dnyul 6
ilgyds zi indtndnnyal 1rkezri kd m ddos
bt;ntetri ilgtek
- e gys zeriis [t ett felilIv izs sdl at

dr. Csepregi Zita,
dr. Kdfalvi Edit,
dr. Szikszai Emese,
Mdtdnd dr. Rapport Gyong",i,
Borbdlynd dr. Acs lldik6,
dr. Hdmori Katalin Valdria,
dr. Tomcind dr. Liszkai Judit
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Tan6cssz6m N6v lntdzell ii svc son ortok Helyettes itds. sorrendben
22. dr. Agoston Fl6ra

Anna bfr6s6gi titk5r
Polg6ri nemperes iigyek:
a bir6s6gi titkhrihat6skorbe tartoz6 iigyek
kapcsolattart6s vdgrehajt6sa

V6grehajt6si i.igyek:
(kiv6ve a jogut6dl6s megilllapiths4 birs6g
kiszabSsa 6s felsz6mol6s elrendel6se
miatti messztintetds)

dr. Luk6csi Krisztina
dr. CsepregiZita,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorotlya,
dr. Tdmo Csaba,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika.
dr. Bajusz Attila

Berta M6ria bir6s6gi
i.igyint6z6

Az 5 6 /2008.(IIL26.) Korm. rendelet
alapj6n biintet6 6s szab6lys6rt6si
elj6r6sban ell6that6 hat6skcirbe tartoz6
iisvek

J6n5s Kitti, T6th Judit Alina

J6n5s Kitti bir6s6gi
ljgyint6z6

Az 5 6 12008.(III.26.) Korm. rendelet
alapj6n bi.inteto 6s szabSlysdrt6si
elj6rdsban ell6that6 hat6skorbe tartoz6
Isyek

Berta M6ria. T6th Judit Alina

T6th Judit Alina
bir6sSgi igyint6z6

Az 5 6 /2008. (III.26. ) Korm. rendelet
alapjfin civilisztikai elj Sr6sban ellSthat6
hat6skorbe tartoz6 ii svek

dr, Luk6csi Krisztina,
dr. Csepregi Zita

Mag Eva
bir6sSgi tigyint6zo

Az 5612008. (III. 26.) Korm. rendelet
alapjhn civilisztikai, btinteto 6s

szab 6ly sdrtds i elj 6r6sb an e ll6that6
hat6skorbe tartoz6 i.isvek

T6th Judit Alina
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3. melldklet az igyeloszt6si rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal intdzettiigyek

Ame 6klet id6be i hat|ly a: 2022. m':itretas4ael I rin ius 5-t6l
Tan6cssz6m N6v Kirendelds a

Jtirdsbir6s6ehoz
Int6zett

iigycsoport
Ftrelyettesitds,

sorrendben
Honnan Id6tartarn

9. dr. Bir6 Mariann
bir6,
kijel0lds:
fiatalkorual< elleni
biintet6elj6r6sban
itllkezbbir6,
nyomoz6si bir6

Gyulai
J6r6sbir6s69

2022.0L0r.
20i22.12.31.

Biintet6 iigyszak peres
iigycsoportja:

k0zleked6si
brincselekmdnyek,

Kiildn eljiir6sokb6l:
K0zlekeddsi
brincselekmd ny ngylar gy
eset6n

Elj6rds egyezsdg esetdn
Biintet6 vegzes
me gho zatalilra ir6nyul6
elj6r6s
Elj6r6s t6volldvd
terhelttel szemben
Elj6r6s kiilfOldtin
tart6zkod6 terhelttel
szemben

- Biztositdk letdtbe
helyez6sdvel foly6
elj6r6s
P6tmag6nv6das elj6r6s
alapiigyhtiz tartoz6
egyszenis{tett
feliilvizsg6lat 6s

kiilOnleges eljrlr6s

dr. H6mori
Katalin
Valdria,
dt+szdty
gibrg1;
Borb6lynd dr.
Acs Ildik6,
dr. T<im6nd dr.
Liszkai Judit,
dr, Szikszai
Emese,
M6t6nd dr.
Rapport
Gy0ngyi
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4. melldklet az iigyelosztSsi rendhez
A kirendelt titk6rok 6s bir6s6gi iigyint6z6k ilItalintdzett iigyek

Amelldkletidobelihat6|vaM2022,lininI5-to|mc a nlus
Tan4esszdm I+ev ffi Ia+fu#

ti€ves€€€#
+{elye#esit6q

se+rendbenHennan Id6ta*am+ CftlArga
Di4nat
ffi€i
titkdr

gruhi
ffiie

202-lJ+0+-
2+22,493+

Sza@i
tigyesopo*€le:

@
ffi
Ueyek

-++reseael+tilt+as
-egy6U+igyet<
Ciin+e+6{€yszak

-ftagdrvadas-U€yek
-biin+e#gz6s

ili@
@
-€gyszerf,sfte#

@

dr-€s€pregi
M
er-.+rg+*+++iq
dr-Szikszai
Em€sg
M*t6ne-dr,
Rappe*
Cydneyit
d*+szrily
Cyitre16
B€rb6lyn6d*,
+es+ei*4
dr-,I{5meri
I(a+aU+V++iq
dr-+6ffi6n64r'
LiszkaiJudit


