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1. Alapadatok

I.I. Az iigyeloszt6si rendet a torv6nysz6k elnoke hatfirozzameg. Az tigyeloszt6si rendt6l az eljfuilsi
tdrvdnyekben szab6lyozott esetekben, tov6bb6 rgazgattsiriton abir6s6g mrikodds6t erinto fontos
okb6l lehet elt6mi.

L2. Aj6r6sbir6srig iigyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szeruezetdr6l es igazgatilsar6l sz6l6 2011. 6vi
CLXI. tdrv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH utasit6s (Ig.
szab.) 115. $ (1) bekezd6s6ben meghatdrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a koll6giumok
v6lem6ny6nek ismeret6ben a kcivetkez6k szerint hat6rozom meg.

2. A bird,sfgon miikiid6 iigyszakok

2.1. Biinteto
A j5r6sbir6s6g bir6i (tan6csai) 6s igazs6giigyi alkalmazoltai a btintet6elj6r6sr6l sz6l6 2017. 6vi XC.
torvdnyben (Be.) 6s az egydb jogszab6lyokban meghatdrozott, a j6r6sbfr6srlg hat6skor6be 6s

illet6kessdgdbe tartozS, a kovetkezo i.igycsoportokba sorolt biintet6iigyekben j5rnak el.

2. l . I . B iinteto i.igy szak i.igyc soportj ai fel s oro 16s a
o els6fokribtintet6tigy
o fiatalkonibiintetoiigye
o bi.intet6 nemperes tigy
o bir6s6gi mentesit6s ir6nti iigy
o nyomozdsi bfr6i tigyek
. egydb (vegyes) tigy

2.2. SzabhIys6rt6s
A j6r6sbir6s6gbir6r 6s igazs6giigyi alkalmazoltai aszabitlyslrt6sekr6l, aszabSlysertdsi elj6r6sr616s a

szab1,lysertdsi nyilv6ntart6si rendszerrol sz6l6 2012. 6vi IL t<irv6nyben (Szabs.tv.) 6s az egydb
jogszab6lyokban meghathrozott, a jfirSsbfr6srig hat6skor6be 6s illet6kess6g6be tartoz6, a kovetkezo
i.igycsoporlokba sorolt szab6lys6rt6si tigyekben j 6rnak el.

2.2.1 . S zab6lys6rt6si iigyszak iigycsoportj ai felsorol6sa
o szab6lys6rt6si hat6s6g hatfirozata ellen benyrijtott kifogSs (panasz)
o szab6lys6rt6si elz6r6ssal is srijthat6 szab6lysdrt6s miatti i.igy
o szabSlys6rtdsi iigyben emelt [gydszi 6v6s
. szabtlys6rt6si perujit6si tigy
. szabdlys6rt6si egydb iigy
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2.3. Civilisztika
A j6r6sbir6sirybirdi (tanricsai) 6s igazs6giigyi alkalmazottai a polg6ri perrendtartdsr6l sz6lo 1952. evi
III. torv6nyben (Pp.), valamint a20l6.6vi CXXX. torvdnyben (rij Pp.) es az egyeb jogszabillyokban
meghattrozott, a j6rdsbir6s6g hat6skor6be 6s illet6kess6g6be tartoz6, a kcivetkez6 iigycsoportokba
sorolt polg6ri iigyekben j6rnak el.

2.3 .1. Civilisztikai iigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.I. Polg6ri i.igyszak iigycsoportj ai felsorolAsa
o els6fokri polg6ri peres iigy
o polg6ri nemperes tigy
. v6grehajt6si iigy

2.3.3. Gazdasdgi
2.3 .3 . I . G azdas hgi tigy szak iigy csoportj ai fel s orol 6s a
o els6fokigazdasdgi peres iigy
o els6foki gazdasdgi nemperes i.igy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztds

A j6r6sbir6sdg elnoke a kioszt6snak a bir6k, a bir6s6gi titk6rok, a bir6sSgi :drgyirtezl kc;zotti
munkateher jelent6s elt6rds6t eredmdnyezl hatfsfit (munkateher kiegyenlft6s6nek elve), tovilbbh az
tigyeloszt6si rend m6dosit6s6nak felt6teleit negyed6vente feliilvizsgdlja, 6s sztiksdg eset6n
kezdem6ny ezi az tigyelo sztdsi rend m6do s it6s 6t.

Az rigyteher megoszl6s6t drdemben befoly6sol6, ei6re nem l6that6 kcirtilm6ny bekovetkez6s6t koveto
30 napon beli.il az iigyeloszt6si rendet feltil kell vizsgdlni.

Az iigyelosztdsi rend feliilvizsg6latdnak sztiks6gess6ge esetdn atorvlnysz6k illet6kess6gi tertilet6hez
tartoz6 j6rrisbir6srigi elncik az i.igyelosztdsi rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslatdt a fehilvizsgflata
okot ad6 koriilm6nyrol val6 tudom6sszerzdst kcivet6en haladdktalanul megktildi a torvdnyszek
elncikdnek. A m6dosit6 javaslat megktilddsdt megelozoen az 6rintett bir6kkal lehet6s6g szerint
egyeztetni kell, 6s abirilk v6lem6ny6t a m6dosit6 javaslattal egytitt meg kell kiildeni.

3.I. Az iigykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesit6st is
Az iigyek kioszt6s6t a btintet6 6s a civilisztikai iigyszakb an azigyszak szerinti igazgatfsivezeto
(az elndk, illetve az elndkhelyettes) vegzi.At6vol l6v6 vagy kiz6rt kioszt6sra jogosult vezeto
helyettesitdjek6nt, a kioszt6st sorrendben az elncik, az elnokhelyettes, majd az iigyszak szerinti
birdk v egzik, ut6bbiak a tanhcsszhmuk emelked6 sonendj 6ben.

Kiz|rt a kiosztdsb6l, aki azigyben a Be., a Pp., azujPp. vagy a Szabstv. alapl6nbir6k6nt nem
ifurhat el, kiv6ve azigyfel6ltal bejelentett 6s m6g el nem bir6lt elfogults6gi kifogrls eset6t. A
kioszt5sra jogosult kizhrtsdgakor a helyettesit6s szabllyaitkell alkalmazni.

3 .2 . Az 6ltal 6no s an alkalmazott ii gyki o s zt6s i m6 d szer me ghatdr o z6s a
Az tigykiosztfs alapja minden tigycsoportban az drkez6si sorrend. Az iigyek tanfcsra kioszt6sa
flgycsoportonk6nt, a soron kcivetkez6 iigysz6m 6s a tan6csok szhmozhsdnak sorrendje szerint tdrt6nik.

3.3. Tdbb iigyeloszt6si m6dszer egyi.ittes alkalmazds6val kiosztand6 iigyek kiosztSs6nak szabillyai

A polg6ri, a gazdashgi 6s a biintet6 perek esetdben az iigykiosztds alapja az 6rkez6si sorrend. Az
iigyek kioszt6sakor figyelembe kell venni azt,hogy az adott tipusri i.igyet (tigyt6rgy 6s tigyminos6g)
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mely tan6csok tdrgyaljhk (szakosodds). A konkr6t tigy kiosztdsa tehdt iigyt6rgyank6nt 6s

iigymin6s6genk6nt a kcivetkezo ijgyszttm 6s a tan6csok szttmoz6s6nak sorrendj6ben tortdnik.

Biintet6 iigyszakban:
Az tigykiosztfsrajogosult meghatdrozza akiosztand6 iigy neh6zsdgi fok6t (srilyszitmtfi), majd
annak megfelel6en kiosztja a tan6cssz6m szerint soron kcivetkez6 bfu5ra az tigycsoportonkdnti,
illetve azigy tilrgya szerinti szakosod6st is figyelembe vdve.
EljSrfs bfr6srig el6 6llit6s eset6n 6s nyomoz6si biro hat6skor6betartoz6 i.igyek esetdn akioszt6s
automatikus: P6ros hdten a7 . sz. taniicsra, phratlan h6ten a lL,13,,14.,8. szdmf taniicsra tort6nik
a kioszt6s ebben a sorrendben, hetenk6nt felv6ltva. A munkanapon kivtil int6zendo nyomoz6si
bfr6i iigyek kioszt6sa a k6szenl6ti 6s tigyeleti szabillyzatban foglalt kdszenl6ti beoszt6s
fi gyelembev6tel6vel, ar6nyosan tort6nik.
Meneki.ilti.i gy i orizettel kapc s olato s B ei.i. tigycsop ortri iigyek :

A taniicsok - tan6cs sorrendben el6re meghatdrozott - heti v6lt6sban intezik az igyeket,
automatikus kioszt6s mellett.

Szabdlys6rt6si iigyszakban:
A szignfifls az iigycsoportnak 6s az 6rkez6snek megfelel6en automatikus, iigycsoportonk6nt beliil
drkez6si sorrendben a 15. sz., a 17 . sz. 6s a 20. sz. tan6cs k<izott egyenlo ardnyban. Kdszenldt 6s

tigyelet eset6n bir6s6g el6 6llitds (2012.6vi II. torvdny a szab|lysdrt6sekrol, a szab6lys6rl6si elj6r6sr6l 6s

a szabillysertdsi nyilvSntarl6si rendszenol 96. 6s 9614 cim) a k6szenldti beoszt6ssal egyezoen.

Civilisztikai tigyszakokban :

Az iigykioszthsrajogosult meghatinozza akiosztand6 i.igy neh6zs6gi fokrit (srilyszhmdt), majd
annak megfelelSen kiosztja a tandcsszhm szerint soron kcivetkez6 bfr6ra az iigycsoportonk6nti,
illetve azigy thrgya szerinti szakosodiist is figyelembe v6ve.
A polgriri peren kivtili iigyek a szignSlis az iigyeloszt6si rendben meghatilrozolt i.igytipusok
szerint automatikus 6rkez6si sorrendben. A civilisztikai iigyszakos bir6k 6ltalintezend6 nemperes
iigyek koziil a megelozo 6s az ideiglenes megeloz6 t6voltartfs, valamint a kapcsolattart6s
v6grehajtiisnak elrendel6se tigyminosdgri tigyek kioszt6sa az 6rkez6si sonendben tcirl6nik a
tanf cssziimnak me gfelelo sorrendben.
A v6 grehaj t6si [gyszakb an a szigndl 6s automatikus.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszert6l tort6nd eltdr6s esetei meghatfroztsa,
amelyek ktiloncisen
3.4.1. Eltdres azigy t6rgy6hoz k6pest

3.4.LL Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3.4.I.2. Nemzetkozi elemet tartalmaz

3.4.2. Perjogi helyzethez k6pest
3.4.2.1. Soron kivtili iigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egyiittes elbirSl6s v6gett
3.4.2.3. Bir6 ktzdrdsa miatt
3.4.2.4. Azngy elozm6nyi eljirdshval fenn6ll6 szoros risszefligg6s miatt

3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3 .4.3 .1. Ugyhftral6k feldolgo zdsa miatt
3 .4.3 .2. Ugy munkai gdnyes s6ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az i.igyek 6rkez6s6bol ad6d6 egyenlotlensdg kikiiszcibol6se 6rdekdben

3.4.4. Bgy6! koriilm6nyekhez k6pest
3.4.4.I. It6lkez6si sztinet tartama alatt vagy miatt
3.4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel az:id;gy jelleg6re
3 .4.4 .3 . Bfr6 szolg6lati viszony6nak megsziin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
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3.4.4.5. Tcibb szempont egytittes fenn6ll6sa

3.5. A vezet6k 6ltalintezett i.igyek kioszt6s6nak m6dszere

A bfr6s6gi vezetiS rdszlre azigyekkioszt6s5t befoly6solhatja atfurgyalisi kcitelezettsdgmdrt6ke
es az igazgat6si feladatok munkaterhe. A rdszlre tort6n6 i.igykioszt6s az 6ltaI6nos m6dszerek
alapj itn tort6nik az 3 .2 -3 . 4 . p ontban me gj elciltek szerint.

3.6. Aziigykioszt6s menete
3 . 6. 1 . A kio sztand6 i.igy b emut atSsa az i.igykio szt6sra j o go sultnak

A bir6s6gok egysdges iratkezel6si szab6lyzatSr6l sz6l6 1712014. (XIL23.) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezelend6
iratot iigyiratkdnt az esetleges el6zm6nyi iigyiratokkal felszerelve a lajstromba tcirtdn6
bejegyz6s napjhn, de legk6s6bb az 6rkez6st kcivet6 munkanapon az irodavezeto
bemutatj a az ij;gy elo szt6sra j o go sult bf 16 s 6gi vezet6nek.

3 . 6 .2. Az ir at utj a, a kdzremtikcid6k feladatai
Az ijgy kioszt6s6ra jogosult az eljitr6 bir6t legk6sobb az irat bemutatdsifi kiiveto
munkanapon a jelen iigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel6en kijelcili. A
kijelolds utdnaziratotnyombanvisszakell juttatniazfuodilnak. Azirodaazelj6r6bir6
kijelcil6se uthnalajstromba bejegyziazeljdr6biroitanics sorsz6m6t, majd aziratota
bir6nak a kijel<il6s napjdn, de legk6s6bb a kcivetkez6 munkanapon bemutatja.

3.7 . Az 6tos46s rendje
Az i.igyek fitosztdsSra csak kivdtelesen, a jogszabdlyban el6frt felt6telek fenn6Il6sa eset6n
keri.ilhet sor azzal,hogy ilyen esetben azigy kiszigndl6saazigyeloszt6si rendben meghathrozott
6ltal6nos szab6lyok szerint tcirt6nik.
3.7 .l.Az fitosdhs esetei

A bir6s6g elncike, illetve az [gykiosztdsra jogosult mds bfr6s6gi vezeto azid;gy int6zds6vel
m6sik tan6csot (bir6t) jelcil ki akizhrdsa, abir6 szolgSlativiszonyilnak megszrin6se, a tart6s
tfvoll6te, azigy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkateherbiztositdsa,
azigyhitral6k feldolgozhsa, abfr6 6thelyez6se, kirendel6se eskizdrSsa eset6n.

3.7 .2. lljilras az ld;gy 6toszt6sakor
Atoszt6skor azigy iratai bemutatSsrakertilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, o aziraton
az 6tosil6s okdnak megjelcil6se mellett m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki, 6s dStummal,
al6ir6ssal ellStvabemutatja azirodSnak azigyet az fitosztSs lajstromban tcirt6n6 ffivezetdse
6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezd6se 6rtelmdben a kijelol6s m6dosit6sa eset6n aziroda
az ijgyirat bemutat6sdval drtesiti mind a kor6bban, mind az rijonnan kijelcilt birot. Az
iltosztSs az 6ltal6nos iigykioszt6si m6dszerek szerint tort6nik.

3.8. A helyettesit6s rendje
A he ly ette s it6 s rendj 6t az ijgy eIo sztds i rend me I I 6kl ete i tartalmazzilk.

3.9. A j elen i.igyeloszt6si rend az L, 2., 3 . sz6mi mell6kletek et tartalmazza.

Gyula

Gyula, 2022, december 19.
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1 . melldklet az igyeloszt6si rendhez
A beosztott bir6k 6ltal intezell iigyek

A melldklet id6beli hat6lya:2022. } rnhrc l5-tol

Biintet6
Tan6cssz6m Ndv lntdzett ii gvc s op ortok Helvettesitds. sorrendben

7 dr. Szikszai Emese
bir6,
kijelcil6s:
fiatalkoruak elleni
biintet6elj6r6sban
itelkezo bir6,
nyomoz6si bir6

Nyomoz6si bir6 hat6sko rebe taftoz6
iigyek

Btinteto peres i.igyek:

Elet, testi dpsdg, egdszs6g elleni
brincselekm6nyek
Emberi szabads6g elleni
biincselekm6nyek
Gyermekek 6rdek6t s6rt6 6s a
csal6d elleni brincselekm6nyek
(tart6s elmulasztSs6nak v6tsdge)
Emberi mdlt6s6g 6s egyes alapveto
j ogok elleni brincselekmdnyek

- Kozleked6sibtincselekmdnyek

Q 6rmiv ezet6s ittas Sllapotban,
jhnniiv ezetds b 6 dult Sllap otban,
jhr mrdv ezetls ti ltott 6tenged6se)

- Kornyezet ds termdszet elleni
brincselekm6nyek

- Igazshgszolg6ltat6s elleni
brincselekm€nyek

- Koznyugalom elleni
brincselekmdnyek

- Kozbizalom elleni
brincselekm6nyek

- Kdzigazgat6s rendje elleni
biincselekmdnyek

- Vagyon elleni eroszakos
brincselekm6nyek

- Vagyon elleni brincselekm6nyek

Kiilon elj6r5sokb6l:

- Eljar6s bir6s6g el6 6llit6s eset6n

- Fiatalkorirak elleni bi.intet6elj6r6s

- Elj6r6s mentessdget 6lvez6
szem6llyel szemben

- Elj6r6s egyezsdg eset6n

- Biinteto v6gz6s meghozatalilra
ir6nyul6 elj6r5s

- Elj6rds t6voll6vo terhelttel szember

- Elj6rSs kiilfdldon tart6zkod6
terhelttel szemben

- Biztositdk letdtbe helyez6s6vel
foly6 elj6r6s

- Maghnv6das elj6r5s

- P6tmae6nv6daseli6r6s

M6t6n6 dr. Rapport Gydngyi,
Borb6lyn6 dr. Acs Ildik6,
dr. H6mori Katalin Valdria,
dr. Trimon6 dr. Liszkai Judit



Tandcssz6m Ndv Intezetl ii gy c s o p o rtok Helvettesit6s. sorrendben

Elj6rds vagyon vagy dolog
elvondsa, adat hozzfiflrhetetlenn6
tdtele 6rdekdben

alapijgyho z tarto z6 e gys zeni s itett
feltilvizs g6lat 6s kiilonleges
elj6r6sok

meneki.iltiig y i 6r izettel kapcs o latos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. tdrvdny szerinti
elj6rdsok)

Szab6lys6rt6si tigyek:
- bir6s6g eld 6llitSs (2012.6viII.

tdrvdny a szab|ly sertdsekr6l, a
szab 6ly sertlsi elj 6r6sr6l 6s a
szab 6ly s 6rtds i nyi lv 6ntart6s i
rendszen6l96. 6s 9614 cim)

8 M6tdn6 dr.

Rapport Gyongyi
bir6,
kijelo16s:
fiatalkoniak elleni
biintet6elj6r6sban
itelkezobir6,
nyomoz6si bir6

Nyomozdsi bir6 hat6skdrcbe tartoz6
i.igyek

Biintet6 peres iigyek:
Elet, testi dps6g, eg6szsdg
elleni biincselekm6nyek,
Eg6 s zs6 get v esz|ly ezteto
biincselekm6nyek
Emberi szabads6g elleni
brincselekm6nyek
Nemi dlet szabads6ga 6s a
nemi erkolcs elleni
brincselekm6nyek
Gyermekek 6rdek6t sdrto ds a
csal6d elleni biincselekm6nyek
(tart6s elmulasztdsa, kiskoni
vesz6lyeztetdse)
Emberi m61t6s6g 6s egyes
alapvet6 jogok elleni
brincselekm6nyek
Kcizleked6si brincselekm6nyek

Qfirmiv ezetds ittas 6llapotban,
jhrmiiv ezetes b6dult Sllapotb an,
j fircniiv ezetes tiltott 6tenged6s e)

Kdrnyezet 6s term6szet elleni
btincselekmdnyek
Igazs ilgszolg 6ltat6s e I I eni
brincselekm6nyek
Hivatali brincselekrndnyek
Hivatalos szem6ly elleni
biincselekm6nyek

Kciznyugalom elleni
btincselekm6nyek

Kdzbizalom elleni
brincselekmdnvek

Borb6lyn6 dr. Acs Ildik6,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tcimon6 dr. Liszkai Judit,
dr. Szikszai Emese



Tan6cssz6m N6v Intezett iisyc s o p ortok Helvettesitds. sorendben
Kozigazgatils rendj e elleni
btincselekm6nyek
Vagyon elleni er6szakos
brincselekm6nyek

Vagyon elleni
brincselekmdnyek
Szellemi tulajdon elleni
btincselekmdnyek

Ki.ilon elj6r6sokb6l:
Fiatalkoniak elleni
btintet6elj6r6s
Elj6rSs mentess6get llvezo
szem6llyel szemben
Elj6r5s egyezseg esetdn
B tintet6 v e gzd s me gho zatalSr a

ir6nyul6 eljdr6s
Elj 5r5s t6volldvo terhelttel
szemben

Elj 5r6s kiilfoldcin tart6zkod6
terhelttel szemben

B iztosit6k let6tbe helyezds6vel
foly6 elj6r6s
MagSnv6das elj6r6s
P6tmag6nv6das eljSr6s

Eljdr6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat
ho zzhf 5rhetetlennd tdte I e

6rdekdben

m enekii ltii g y i or izeltel
kapcsolatos iigyek (a
Mened6kjogr6l sz6l6 2007 . 6v
LXXX. torvdnv szerinti
elj6r6sok)

Szab6lys6rt6si iigyek:

- bir6s6g el6 6llit5s (2012.6viIL
torvdny a szabilly sdrtdsekrol, a
szabillysertlsi eljSr6sr6l ds a

szab6lys6rtdsi nyilv6ntart6si
rendszerrol96. 6s 9614 cim)

ll Borb6lyn6 dr. Acs
Ildik6 bir6,
kijelolds:
fiatalkorriak elleni
bi.intetoelj6r6sban
itelkezl bir6,
nyomoz6si bir6

Nyomoz6si bfr6 hatSskorebe tartozo
iigyek

Biinteto peres iigyek:
Elet testi 6psdg, eg6szs6g elleni
brincselekmdnyek, 

,

Egds zsd get v eszlly ertet6
b[incselekm6nyek
Emberi szabads6g elleni
biincselekm6nyek
Nemi 6let szabads6ga 6s a nemi
erkolcs elleni biincselekm6nvek

dr. H6mori Katalin Valdria,
dr, Tomond dr. Liszkai Judit.
dr. Szikszai Emese,
Miltene dr. Rapport Gydngyi



Tan6cssz6m N6v Int6zett iisycsoportok Helvettesitds. sorrendben
Gyermekek 6rdek6t s6rt6 6s a
csal6d elleni brincselekmdnyek
Emberi m6lt6s5g 6s egyes alapvet6
j ogok elleni biincselekm6nyek
Kozlekeddsi btincselekmdnyekbol
( 6rmiv ezet6 s ittas 6llap otb an,
j 6rmrivezetds b6dult 6llapotban,
j 6rmiv ezetes tiltott 5tengedd s e)

Kornyezet ds term6szet elleni
brincselekm6nyek
lgazshgszolgSltat6s elleni
brincselekm6nyek
Hivatali btincselekm6nyek,
Hivatalos szemdly elleni
brincselekm6nyek
Kozbiztons6g elleni
biincselekm6nyek
(robban6anyaggalvagy
robban6szerrel vissza6l6s,
l6fegyvenel vagy l6szenel
visszadl6s)
Kdznyugalom elleni
btincselekmdnyek
Kozbizalom elleni
brincselekmdnyek,
Kdzigazgaths rendj e elleni
brincselekm6nyek,
Vagyon elleni eroszakos
biincselekmdnyek

Vagyon elleni cselekmdnyek,
Szellemi tulajdon elleni
btincselekmdnyek

Kiildn elj6rSsokb6l:
Fiatalkorf ak elleni biintet6eljdr6s
(ktildnosen k6bit6szerre 6s

pszichoaktiv szere elkovetett
cselekmdnyek)
Eljhr 6s mentes s6 get 6lv ezo
szem6llyel szemben

Elj6r6s egyezs6g esetdn



Tan6cssz6m N6v Intezelt tisvcsoooftok Helvettesit6s. sonendben

- alaptigyhdz tartozo egyszenisitett
feliilvizsg6lat 6s a kfllonleges
elj6r6sok

- meneki.iltiigyi 6rizettel kapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. t6rv6ny szerinti
elj6r6sok)

S zabSlys6rt6si i.igyek:

- bir6s6g el6 6llit6s (2012.6vi II.
torv6ny a szabillysert6sekr6l, a

szabillysdrtdsi eljSr6sr6l 6s a
szab6lys6rt6si nyilv6ntarl6si
rendszerrol96. 6s 9614 cim)

13 dr. H6mori Val6ria
Katalin bir6,
kijelol6s:
fiatalkorriak elleni
bi.intetoelj6r6sban
itelkezo bir6,
nyomoz5si bir6

Nyomoz6si bir6 hat6skordbe tartoz6
iigyek

Biinteto peres iigyek:
Elet, testi 6psdg, eg6szs6g elleni
brincselekm6nyek

- E96szsdgetveszdlyezteto
brincselekm6nyek
Emberi szabads69 elleni
brincselekmdnyek
Nemi 6let szabadshga 6s a nemi
erkolcs elleni brincselekm6nyek
Gyermekek 6rdekdt sdrto 6s a
csalSd elleni brincselekmdnyek
(kiskoni veszdlyeztet6se)

- Emberi m6lt6s6g ds egyes alapveto
j ogok elleni brincselekmdnyek

- Kozlekeddsibrincselekm6nyek

- Kdrnyezet 6s term6szet elleni
brincselekm6nyek
(termdszetk6rositds,
kcirnyezetk6rosit6s,
hullad6kgazdSlkod6s rendj dnek
megsdrtdse)

- Igazsdgszolg6ltat6s elleni
biincselekmdnyek

- Hivatalibiincselekm6nyek,

- Hivatalos szem6ly elleni
btincselekm6nyek

- Koznyugalom elleni
biincselekm6nyek

- Kdzbizalom elleni
biincselekm6nyek

- Kozigazgat6s rendje elleni
brincselekmdnyek

- Vagyon elleni er6szakos
biincselekm6nyek

- Vagyon elleni brincselekm6nyek

- Szellemi tulajdon elleni
biincselekmdnvek

dr. Tomond dr. Liszkai Judit,
dr. Szikszai Emese,
Mhtdnd dr. Rapport Gycingyi,
Borb6lynd dr. Acs Ildik6
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Kiikjn elj6r6sokb6l:
Fiatalkorriak elleni btintetoelj 6r6s

EljSr6s mentess6get elv ez6
szem6llyel szemben

Elj6r6s egyezsdg eset6n
B iinteto v 6 gzd s me gho zatalfir a
ir6nyul6 elj6r6s
Elj6r6s t6voll6vo terhelttel szember
Elj 5r6s kiilfoldon tart6zkod6
terhelttel szemben

B iztosit6k letdtbe helyezdsdvel
foly6 eljSr5s

Maghnvhdas elj6r6s
P6tmag6nv6das elj6r6s
Elj6rSs vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozz|f6rhetetlenn6
tdtele 6rdek6ben

alapigyho z tarto z6 e gyszeni s itett
feliilvizsg6lat 6s kiilonleges
eljSrdsok

menektiltiigyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX. torvdny szerinti
elj6r6sok)

Szab6lysdrldsi tigyek :

- bir6s6g e16 6llit6s (20t2.6viIJ.
tcirv6ny a szabillysert6sekr6l, a
szab6lysdrt6si elj5r6sr6l 6s a
szab6lys6rtdsi nyilv6ntart6si
rendszerr6l96. ds 96l,{ cim)

Civilisztikai tigyszakok

Tan6cssz6m N6v Intdzett ii svc s op ortok Helvettesit6s. sorrendben
2. Gregornd dr.

Szab6 Dorottya
bir6

Civilisztikai peres iigyek:
- apasSgi 6s szhrmaz6s meg6llapit6sa

irSnti perek

- gondnoks6ggal kapcsolatos perek
- hhzassigi peren kiviil 6rv6nyesitett

h6zass6gi vagyonjogi ig6ny 6s

6lett6rsak vagyonj ogi igdnye

- hinasshgi perek - amelyben sziiloi
feliigyelettel kapcsolatos kereseti
kdrelem nincs

- gyermek tart6sa ir6nti perek

dr. Bajusz Attila,
dr. Tcjmo Csaba,
dr.FazekaAgota,
Seb6knd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Asoston Fl6ra Anna
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- torvdnyen alapul6 egy6b tart6si
perek

- tulajdoni perek

- biftokvddelmi perek

- lak6siigyi perek

- orrikl6si perek

- szerzldeses jogviszonyb6l ered6
kotelmi perek

- szerzlddsen kivi.ili k6rtdrit6si perek

- vdgrehajt6ssalkapcsolatosperek
- gazdashgi perek
Nemperes [gyek:
- t|voltartdsi iigyek
- apas5g vdlelm6nek megdont6se
- egyezs6gi kis6rletre iddz6s

- menekiiltngyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX. torvdny szerinti
eljSr6sok)

- bir6i hat6skorbe tar1ozo nemperes
iisyek

aJ dr. Tomo Csaba
bir6

Civilisztikai peres iigyek :

- apas6gi 6s sz6runaz6s meg6llapit5sa
ir6nti perek

- gondnoks6ggal kapcsolatos perek

- hhzassilgi peren kivtil 6rv6nyesitett
hhzassflgi vagyonjogi ig6ny 6s

6lettSrsak vagyonj ogi ig6nye

- gyermek tarthsa ir6nti perek

- t6rvdnyen alapul6 egy6b tartilsi
perek

- tulajdoni perek

- birtokvddelmi perek

- lak6siigyi perek

- drcikl6si perek

- szerzod6sesjogviszonyb6l eredo
kdtelmi perek

- szerzoddsen kiviili k6rt6rit6si perek

- v6grehajt6ssalkapcsolatosperek

- gazdashgi perek

Nemperes iigyek:

- tdvoltart6si iigyek
- apasSg v6lelm6nek megdont6se

- egyezsdgi kisdrletre id6zds

- menekiiltigyi (5rizeltel kapcsolatos
iigyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX. torvdny szerinti
elj6r6sok)

- bir6i hat6skorbe tartozo nemperes
i.isvek

dr. Bajusz Attila,
Gregornd dr-. Szab6 Dorotfya,
dr.FazekaAgota,
Sebokn6 dr. Barna Andrea,
dr, Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Asoston Fl6ra Anna

5. Seb6kn6 dr. Barna
Andrea bir6

Civilisztikai peres i.igyek:

- hhzasshgi perek

dr. Fazeka Agota,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
Gresorn6 dr, Szab6 Dorottva.
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6lettSrsak vagyonj ogi ig6nye
sziiloi feltigyelettel kapcsolatos
perek
gyermek tarthsa ir6nti perek
kapc solattart 6s szab 6ly ozlsa
torv6nyen alapul6 egy6b tartSsi
perek

tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lak6siigyi perek
ordkl6si perek

szerzod6ses j ogviszonyb6l eredo
kotelmi perek
szerzoddsen kiviili k6rtdritdsi perek
vdgrehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdasAgi perek

Nemperes iigyek:
t6voltartdsi tigyek
apas6g vdlelmdnek megdontdse
e gy ezsd gi kis6rletre idlzds
kapcsolattart6s v6grehajt6sa
menekiiltiigyi orizettel kapcsolatos
iigyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. evi LXXX, t6rv6ny szerinti
elj6rdsok)

- bir6i hatdskorbe taftoz6 nemperes
iisvek

dr
dr
dr
dr

Tdm6 Csaba,
Bajusz Attila,
Luk6csi Krisztina,
Agoston Fl6ra Anna

6. dr. Bajusz Attila
bir6

Civilisztikai peres iigyek:
tulajdoni perek
birtokvddelmi perek
lak5stigyi perek
drokldsi perek
szerz6ddses jogviszonyb6l ered6
kotelmi perek

szerz6ddsen kivtili k6rt6rit6si perek
vdgrehajt6ssal kapcsolatos perek
gazdas6gi perek

Nemperes iigyek:

- egyezs6gi kisdrletre idlzds
- menekiilttigyi 6rizettel kapcsolatos

i.igyek (a Meneddkjogr6l sz6l6
2007.6vi LXXX . torvdny szerinti
eli6r6sok)

Gregorn6 dr. Szab6 Doroffya,
dr. Tom6 Csaba,
Seb6kn6 dr. Barna Andrea.
dr, Fazeka Agota,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Fl6ra Anna
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- egydb bir6i hat6skdrbe tartoz6
nemperes iigyek (kiv6ve
t6voltart6si iisvek)

t2 dr. Fazekas Agota
bir6

Civilisztikai peres i.igyek :

- hflzasshgi perek

- apas6gi 6s szhrmazhs meg6llapit6sa
ir6nti perek

- gondnoks6ggal kapcsolatos perek

- orcjkbefogad6ssalkapcsolatos
perek

- hilzasshgi peren kivtil 6rv6nyesitett
hhzassilgi vagyonjogi igdny 6s

6lett6rsak vagyonj ogi ig6nye

- sztiloi feli.igyelettel kapcsolatos
perek

- gyermek tartilsa ir6nti perek

- kapcsolattarlSs szabSlyozhsa

- torvdnyen alapul6 egy6b tart6si
perek

- tulajdoni perek

- birtokvddelmi perek

- lak6stigyi perek

- or<ikl6si perek

- szeruod6ses jogviszonyb6l ered6
kotelmi perek

- szerzoddsen kivi.ili k6rtdrit6si perek

- vdgrehajtSssalkapcsolatosperek

- gazdashgi perek

Nemperes i.igyek:

- t6voltart6si iigyek
- apas69 vdlelmdnek megdont6se

- egyezsegi kis6rletre iddz6s

- kapcsolattartilsvdgrehajt6sa

- menekiiltiigyi orizettel kapcsolatos
i.igyek (a Mened6kjogr6l sz6l6
2007. 6vi LXXX. torvdny szerinti
elj6r6sok)

bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
iisvek

Seb6kn6 dr, Barna Andrea,
dr, Szendi-Horv6th Erika Ida,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tdmo Csaba,
dr. Bajusz Attila,
dr. Lukdcsi Krisztina,
dr, Agoston Fl6ra Anna

18 dr. Szendi-Horv6tt
Erika Ida bir6

Civilisztikai peres tigyek:

- hhzassilgi perek

- apas6gi 6s szfurmazils meg6llapft6sa
irSnti perek

- gondnoks6ggal kapcsolatos perek

- orcjkbefogad6ssalkapcsolatos
perek

- hilzasshgi peren kivtil 6rvdnyesitett
h6zass6gi vagyonjogi ig6ny 6s

6lett6rsak vagyonj o gi ig6nye

- sziil6ifeliigyelettelkapcsolatos
perek

- gyermek tart6sa ir6nti perek

- kapcsolattart6s szabSlvozilsa

dr. Fazeka Agota,
Seboknd dr. Barna Andrea,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
dr. Bajusz Attila,
dr. Luk6csi Krisztina,
dr, Aeoston Fl6ra Anna
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torv6nyen alapul6 egydb tart6si
perek

tulajdoni perek
birtokv6delmi perek
lak6siigyi perek
orcikl6si perek
szerz6ddsen kfvilli k6rt6rit6si perek
v6grehajt6ssal kapcsolatos perek

Nemperes iigyek:
t6voltart6si i.igyek

ap ashg v6lelm6nek me gdontdse

egyezs6gi kis6rletre id6z6s
kapcsolattart6s v6 grehajt6sa
m enekiiltii g y i 6r izettel kapc s o lato s

iigyek (a Mened6kjogr6l s2616

2007. 6vi LXXX. torvdny szerinti
eljdr6sok)

- bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
iievek
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2. mell6klet az i.igyeloszt6si rendhez

A beosztott titk6rok 6s bir6s6gi i.igyint6zok 6ltal intdzett iigyek

A mell6klet id6beli hat6lya:2W2023. januhr 1-tol

Tan6cssz6m N6v Int6zeIt iisvcsoooftok Helvettesit6s. sorrendben
15. dr. Csepregi Zita

bir6s6gi titkSr
Szab6lys6rtdsi iigycsoportok:

kifog6sra indul6 iigyek
elz6r 6s sal bi.intethet6 ti gyek
bir6s6g el6 Sllit6s
egydb iigyek

Polg6ri nemperes i.igyek:

kapcsolattart5s v6 grehajtSsa
Vdgrehajt6si i.igyek:

jogut6dl6s meg6llapit6sa
birsSg kiszab6sa

felsz6molSs elrendel6se miatti
megsziintetds

szab 6ly s6rt6s i ii gys zakb an :

dr, Kofalvi Edit,
dr, Varga Di6na,
dr, Szikszai Emese,
Mdt6n6 dr. Rapport Gyongyi,
Borb6lyn6 dr. Acs Ildik6,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tomon6 dr. Liszkai Judit.

polg6ri nemperes ds

v6grehajt6si i.igyszakban:
dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Agoston Fl6ra Anna,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tomo Csaba,
Seb6knd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida.
dr. Baiusz Attila

11
LI dr. Kofalvi Edit Szab6lys6rt6si tigycsoportok:

- kifog6sra indul6 iigyek
- elzfirhssal biintethet6 iigyek
- bir6s6g el6 Sllit6s
- egydb iigyek
Biintet6 iigyszak:
- maghnvfidas flgyek
- biintet6vdgz6s meghoz atalSra ir6nyul6
iigydszi inditv6nnyal erkezo kozv6das
btinteto iigyek
- egyszenisitett feli.ilvizse6lat

dr. Csepregi Zita,
dr. Varga Di5na,
dr. Szikszai Emese,
M|tdne dr. Rapport Gyongyi,
Borbdlyn6 dr. Acs Ildik6,
dr, H6mori Katalin Va[6ria,
dr. Tom6n6 dr. Liszkai Judit

19 dr. Luk6csi Krisztina
bir6s6si titk6r

Polgari nemperes iigyek:
a bir6s6gi titk6ri hat6skcirbe tartoz6 iigyek
kapcsolattart6s v6grehajt6sa

V6grehajt6si iigyek:
(kiv6ve a jogut6dl6s meg|llapithsa, birs6g
kiszab6sa 6s felsz6mol6s elrendel6se
miatti messziintet6s)

dr. Csepregi Zita,
dr. Agoston Fl6ra Anna,
Gregorn6 dr. Szab6 Dorottya,
dr. Tcjmo Csaba,
Seb5knd dr, Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika Ida,
dr. Bajusz Attila

20. dr. Varga Di6na,
bir6sSsi titk6r

Szab6lysdrtdsi iigycsoportok:
- kifog6sra indul6 iigyek
- elz6rSssal bi.intetheto iigyek
- bir6s6g el6 6llit6s
- egydb iigyek
Biintet6 tigyszak:
- mag6nv6das iigyek
- btintetovdgzds me ghoz atalfira ir6nyul6
iigydszi inditv6nnyal erkezo kozvSdas
biintet6 iigyek
-esyszenisitett feli.ilvizs s6lat

dr. Csepregi Zita,
dr. Kofalvi Edit,
dr. Szikszai Emese,
Miltend dr. Rapport Gy6ngyi,
Borbdlyn6 dr. Acs Ildik6,
dr. H6mori Katalin Val6ria,
dr. Tdm6n6 dr. Liszkai Judit

22 dr. Agoston Fl6ra
Anna bir6s6si titk6r

Polgari nemperes tigyek:
a bir6sdei titk6ri hat6skcirbe tatloz6 iievek

dr. Luk6csi Krisztina
dr. Csepresi Zita.
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kapcsolattart6s v6 grehajt6sa

V6grehajt6si iigyek:
(kivdve a jogut6dlSs meg|llapitlsa, birs6g
kiszabSsa ds felsz6mol6s elrendel6se
miatti megsziintetds)

Gregornd dr. Szab6 Dorotlya
dr. Tom6 Csaba,
Seb6knd dr. Barna Andrea,
dr. Szendi-Horv6th Erika.
dr. Bajusz Attila,
dr. T6th Sarolta

Berta M6ria bir6sSgi
ngyintdz6

Az 5 6 I 200 8 . (IIL26 .) Korm. rendelet
alapjhn biintet6 6s szab6lys6rt6si
elj 5r6sban ell6that6 hatSskorbe tartoz6
iisvek

J6n6s Kitti,
T6th Judit Alina,
dr. T6th Sarolta

J6n5s Kitti bir6sdgi
ijgyintezo

Az 5 6 12008.(III.26.) Korm. rendelet
alapjhn biintet6 6s szab6lys6rtdsi
elj5rSsban ell6that6 hatdskorbe tartozS
Isyek

Berta M6ria.
T6th Judit Alina,
dr. T6th Sarolta

T6th Judit Alina
bir6s6gi iigyintdzo

Az 5 6 12008.(IIL26.) Korm. rendelet
alapjfin civilisztikai elj 6r6sban ellSthat6
hat6skorbe tartoz6 iisvek

dr. Luk6csi Krisztina,
dr. Csepregi Zita,
dr. T6th Sarolta

Mag Eva
bir6s6gi igyintezo

Az 5612008. (IIL 26.) Korm. rendelet
alapjhn civilisztikai, bi.intet6 6s

szab 6ly sertdsi elj SrSsban ell6that6
hatiskorbe tartoz6 iisvek

T6th Judit Alina,
dr. T6th Sarolta

dr. T6th Sqrolta
bir6sdgi ilgyintdzf

Az 56/2008. IIL 26.) Korm. rendelet
al apj dn c iv il is zt ikai, b iinte t ri d s
s zab dlysdrtds i ef drdsb an ell dthat6
hatdskdrbe tartozd ilwek

J6nds Kitti
T6th Judit Alina
Berta Mdria
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3, melldklet az igyeloszt6si rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal intdzettiigyek

Amell6kletid6belihat6|ya:zW2023.janufu|-t6|

Tanircsszdm Ndv Kirendelds a

J6r6sbir6s6ghoz
Intdzett

iigycsoport Helyettesit6s,
sorrendben

Honnan Id6tartam
9 dr. Bir6 Mariann

bir6,
kijel6lds:
fiatalkoniak elleni
biintet6eljiir6sban
it6lkez6btr6,
nyomoz6si bir6

Gyulai
J6r6sbir6sdg

Biintet6 iigyszak peres
iigycsoportja:

- kOzlekeddsi
brincselekmdnyek,

Ktilcin elj 6r6sokb6l :

Kcizlekeddsi
biincselekmdny iigyt6rgy
esetdn

- Elj6r6s egyezsdg esetdn

Biintet6 vdgzds
m e gho zatalilra iranyu 16

eljdr6s
Elj6r6s t6voll6v6
terhelttel szemben

- Elj6rds kiilf<jldrin
tartozkod6 terhelttel
szemben

- Biztositdk letdtbe
helyezdsdvel foly6
elj6r6s
P6tmag6nv6das elj6r6s
alapiigyhriz tartoz6
egyszeriisitett
felUlvizsg6lat ds

kiilcinleges elj6r6s

dr. H6mori
Katalin
Valeria,
Borb6lynd dr.
Acs Ildik6,
dr. Tcim6nd dr.
Liszkai Judit,
dr. Szikszai
Emese,
Mdtdnd dr.
Rapport
Gy<ingyi




