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l. Al:rpadatok

I .1. Az i.igyelosztdsi rendct a jdr6sbit6s6g elnOke hatdlozza rneg'

1.2. A jdrfsbir6siig rigyelosztfsi rendjet a bfr6sagok szervezeldrol es igazgat6sar'61 sz6l6 2011. evi

CLXI. tdrvdny (Bszi.) 9. $ (l) bekezddse alopjan - figyelernmel a612015. (XI. 30-) OBH utas(t[s

(lg, szab.) l15. 5 (l) bekezddseben hatdrozott elvckre - a B[rdi Taniics es a kollegiumok

vilcm,3ny6nek ismeretiFren a 2019. 6vre vunatkoziratr az aliibbialt szerint hatdrozom meg.

2. A bir6s:lgon miikddd iigyszakok

2.1 . Biinteto
A jArdsbfr6sdg birzli (tanAcsai) es igazsfgiigyi alkahnazottai a biintetoeljirfst6l sz6l6 1998. 6vi XIX'
torv€nyben (Be.i, valarnint a 2017. evi XC. torv6nyben (irj Bc.) €s az egy5t> jogszabdlyokban

meghat6rozott, a jiirdsbir6sdg hatdskcir6be 6s illetdkessegdbe tartoz6, a ktjvetkezd tigycsoportokba

sorolt btintetoiigyekben j6rnak el.

2.1 . t . Btrntetd i.igyszak iigycsoportjai felsoroldsa
r elsofokir biintetoi.igy
r hatalkorrib0ntet6iigye
o biintet<i nemperes tigy
. bir6siigi mentesites irrinti tigy
. nyomozasi bir6i tigyek
r egydb (vegyes) iigy

2.2. Szabhlysdrtds
A jdrrisbir6sdg igazsdgiigyi alkahnazottai a szabdlysertdsekrol, a szabdlysdrt€si eljdrdsr(rl €s a
szab{lys€rt$si nyilvantartdsi rendszerrol sz6l6 2012.6vi II. rtcirv€nyben (Szabs.tv.) 6s az egyeb

jogszabdlyokban meghatLrozott, a jdr{sbiros;ig hat6sktir€be 6s illet€kessegdbe tartoz6, a ktivetkezd

tigycsoportokba sorolt szab6lysdrt€si iigyekben jf,rnak el'

2.2. | . Szab ftl ys €rt6si i,i gysz ak iigycso po rtj a i t'el soro I 6s a

r szab6lys€rt€si hatosfg hatArozata ellen benyujtott kifogds (panasz)

. szabAlysertesi elzardssal is srijthat6 szabdlys€rtes miatti iigy

. szab6lysertesi iigyben emelt iigydszi 6vfs
r szab6lysdrt€si per0j(tdsi iigy
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. szab6lysdrtdsi egyeb tigy

2.3. Civilisztika
A jdrdsbi16srig Lrirtii (tanicsai) ds igazsdgr.igyi alkalmazottai a PolgAri perrendtartdsrol szol6 1952.
6vi III. torv6nyben (Pp.), valamint a 2016. 6vi CXXX. torvenyben (irj Pp.) es az egyib
jogszabdlyokban meghat:irozolt, a jdrAsbirosig hatriskordbc es illetekcss6g6be tartoz6, a krivetkezo
iigycsoportokba sorolt polgriri Ligyekben jdmak el.

2.3, l. Civilisztikai [igyszakok t'elsorol6sa
2,3.2. Polg6n
2.3.2.1. Polgdri Ligyszak iigycsoportjai felsoroldsa
r elsofokfr polgdri peres 0gy
. polgfri nemperes i.igy
. vigrehajtdsi iigy

2.3.3. Gazdasdgi
2.3.3. l. Gazdasrigi iigyszak iigycsoportjai felsorol6sa
. els6foki gazdasdgi peres tigy
o els6fbkd. gazdasdgr ncmperes r.igy

3. Ugyszakok szerinti tigykiosztds

A jfleisbir6sdg elnoke a kiosztiisnak a birdk, a bir6srigi titktirok" a birosrigi tigyintezd kcizotti
munkatcher jelentos elter€set eredmdnyezo hntds6r (rnunkateher kiegyenlit6senek elve), tov6bbd az
iigyelosztiisi rend rn6dosftrisinak felteteleit negyeddverrte feltilvizsgdtrja, €s szriks6g eset6n
kezdemeny ezi az rigyeloszt6s i rend rnddo sitrl.sdt,

3.1 . Az iigykiosztdsra jogosultak-beleeftve a helyettesit6st is
Az iigyek kiosztiisdt btlnteto rigyszakban a jdrfsbiros6g elnoke, polgdri rigyszakban a jiiriisbir6s6g
elntikhelyettese vegzi. Az elnok es elnokhelyettes valamelyiktik tdvoll€te esetdn egyrndst
helyettesitik.
Mindkettejiik tdvoll6te eset6n polgdri es btinteto ilgyszakban iigyszakonk6nt a jelenidvo
leghosszabb szolg6lati idovel rendelkezo bir6, illetve az i5 trivoll6ttik eseten a kovetkezo
leghosszabb szo lgdlati i dej ri biro helyettesiti.

3 .2. Az 6ltal6nosan alkalrnazott tigyk iosztdsi m6dszer meghatrirozisa
Az iigykiosztds alapja minden i.igycsoportban az €rkezesi sorrend. Az iigyek tan6csra kiosztAsa
tigycsoportonkdnt, a soron kovetkezo ligyszdm es a tandcsok szdmoziisdnak sorrendje szerint
tcirtenik.

3.3. Tdbb i.igyeloszttisi mdclszer egytttes alkalmaz6sAval kiosztand6 iigyek kiosadsdnak szabdlyai

Brintetd iigyszakban:

- Peres (B) - es nyomozdsi tigyeken kiviili nem peres (Bk, Beti, R. stb.) kiosztdst az elnrik
v6gzi, az nem automatikus.

Az alkalmazott elv: .,{ bir6sdgra drkezd iigysz6rn mellett a ,,nagyszdmok tdrvenye"
szerinti i.igyteher kiegyenlitodes csak hosszir, akiir 6ven trili idointervallurnban val6sulna meg,
Ezdrt a fenti iigyelosztdsi rendnek megf-eleloen, lehet6leg az egyenletes i.igyterhet biztositva
tortdnik a szign6lris.
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Ebben a kortren merlegclesre keriil az tigyck tcrjedelme (vddlottak, cselekrndnyek szdma),
soronkivi.ilisegi koriilmenyek. torv6nyi kizdrtsrigok, valamint az adott tan6csra kiosztott
folyamatban l6v6 iigyek osszesitett s0lyszdma es ezeken bel[il is az 6tlagot mcghaladri
munkaigenyri iigyek szdma,

- Nyomozdsl bir6 fbladatkorcbc taftozo rigyek (Bny) esetdn a szign6l6s automatikus. A
kijel0lt nyomozirsi bi16 (bi16k) tdvollete, vagy a kijel6lt nyomozasi birdk kozcjtti egyenletes

munkatcher biztositisa 6rdekdben k6zi szignAlAs tortenik a kiosztds (dtosztris), a'z erkezo iigyek
sajAtossdgainak 6s a tobbi tanAcs tArgyalAsi eifbgtaltsAgAnak a figyelembevetelevel, az ar6uyos
kioszt6s es a rdvid hatirideiri elintez€s biztosit6sa 6rdek6ben

Polg6ri iigyszakban:

- A peres iigyek (P) kiosztrisdt az elnokhelyettes v€gzi, az neln automatikus, Azonban a t-enti

tigyelosztdsnak negfeleloen az erkez€si sorrend szerint kerijrlnek kiosztdsra iigyek a tand:csokra.

Ettol elt6rest azok az iigyek kepezik, amelyeknek kcizvetlen elozrndnye van egy adott taniicsndl
(felfi.iggesztds, sztineteles. bir6s6gi rneghagy6s, id6z6s kibrocsdtds netkiili elutasftds utani 30
napon beliili benyujtds, hat6lyon kivtil helyezds stb.) mert ezen esetekben a korribban elj6rt
tandcs kapja az iigyet.

- A polgriri peren kiviili irgyek (Pk) a szigndlds az [igyelosztfsi rendbcn meghatiirozott
tigytipusok szerint automatikus.

- A vdgrehajtSsi Ggyszakban a szign6[6s automatikus.

S zabrllyscrtdsi u gyszakban :

- A szignAl{s az iigytipusnak 6s az erkezesnek megfeleloen automatikus-

Menekrilttigyi orizettel kapcso latos B eii" ti gycsoportG iigyek:

- A tandcsok - tanaics sorrendben ekire meghatirozott - heti vditdsban intezik az tigyeket,
automatikus kiosztds mellett.

3.4. Az illtaldnosan alkalmazott iigykiosztisi m6dszertol tortdnri elterds esetei meghat6rozdsa,

amelyek kiiltincisen
3.4.1. Eltdr6s az iigy tdrgy6hoz kdpest
3.4,I .l . Speci6lis szak€rtelmet igenyel
3.4.1.2. Netnzetkiizi elemet tartalmaz
3.4.2. Perjogi helpethez kdpest
3.4.2.1, Soronkivtili iigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egytittes elbirdlds vdgett
3.4.2.3. Bir6 kizfrisa miatt
3.4.2.4. Az iigy elozmenyi eljririsdval fennrtll6 szoros osszefi.iggds miatt
3.4.3. Egyenletes munkateher biztositdsa vdgett
3 .4.3 .l, peVhdtral6k feldolgozdsa miatt
3 .4.3 .2. U gy munkai gdnyessdge, terj edelme m iatt
3,4,3.3. Az i,igyek €rkezes€bol ad6d6 egyenlotlenseg kikiiszoboldse erdekeben
3.4,4. Egydb koriilmdnyekhez kdpest
3.4.4.1. ft6lkez6si sziinet tartama alatt vagy miatt
3.4.4.2. Bir<i tdvollete miatt - tigyelemmel az iigy jellegere
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3.4.4.3. Bir6 szolgdlati viszonyrinak megsziin6se mratt
3.4.4,4. Biro tart6s (30 napot nieghaladd) tdvoll€te rniart
3.4.4.5. Tdbb szernpont egyiittes fenn6lhisa

3.-5. A vezettik dltal intdzett rigyek kiosztiisiirrak m6dszcrc
A birosdgi vezetii rdszere az iigyck kiosztasanak rnodj:it befblyrisolhatja a trirgyaldsi kotelezettseg
rnertike €s az tgazgatAsi fcladatok munkaterhc, A rdsz6re torlind iigykiosztiis az dltaldngs
nrddszerek alapjan torldnik az 3 .2-3,4. pontbari rnegjeloltek szeriut.

3.6. Az iigykiosztris menete
3.6.1. A kiosztandd iigy bemutat[na az iigykiosztr{sra jogosultnak
A birdsigok egysiges iratkezelesi szabalyzatdr6l szol6 1712014. (XI1.23.) OBFI utasir6s (Beisz.) 85-
87- $-ai ertelmcben a kezddiratot es a kezddiratkint kezelendii iratot tigyiratk6nt az esetleges
elozrnenyi iigyiratokkal t'elszerelve a lajstromba torteno bejegyzds napj[n. de legkesobb az 6rkez€st
koveto munkanapon az irodavezeto bemutatja az i.igyelosztdsra jogosr-rlt bir6sdgi vezetonek.

3.6,2. Az irat ritja, a kcizrerntikodok f.'eladatai
Az tigy kiosztiisdra.jogosult az elj6r6 bir6t legkesobb az irat bemutat{iset koveto munkanapon a
jelc'n rigyelosztdsi rendben fbglaltaknak rnegfeleloen kijeloli. A kijelciles u;tin az iratot nyornban
vissza kell juttatni az iroddnak. Az iroda az eljdrd bir6 kijekil6se utdn a lajstromba bejegyzi az
eljd16 biriri taniics sorszdmdt, majd az iratot a bironak a kijelcit€s napjrin, de legkdsobb a kcivetkezd
munkanapon bemutatja.

3.'7 . Az atosz.tis rendje
Az iigyek 6toszttisira csak kivitelesen, a jogszabdlyban el6irt ibltdtelek fennfll6sa esettSn keriilhet
strr azzal, hogy ilyen esetbetr az irgy kiszignrildsa az iigyetosztdsi rendhen meghat6rozott dltakinos
szabdlyok szcri nt tiirt€nik.

3.7.l. Az 6toszt6s esetei
A bir6srig elncike, illetve az rigykiosztdsra jogosult rniis bfr6srigi vezetd az i.igy int6zes€vel m6sik
tandcsot (bir6t) jelol ki a kiziirisa, a birn szolgrilati viszony6nak megsziinise, a tart<is t6vo1l6te, az
iigy jelleg6re is figyelemmetr tdvc,[16te, ae egyenletes munkateher biztosit6sa, az iigyhdtraldk
feldolgozrisa, a bir6 rithelyezdse, kirendel6se 6s kizrirAsa esetdn.

3.7,2, Etj6rris az iigy ftosztisakor
Atosztiiskor az tigy iratai bemuiatdisra kertilnek a kiosztiisra jogosult vezetonek, o az iraton az
itosztis okdnak megjeloldse mellett m:isik tandcsot (bir6t) jekil ki, es ddtumrnat, al6ir6ssal el|itva
bernutada az irodinak az ligyet az dtosztils lajstrornban tortdno i{.tvezetdse erdek€ben. A Beisz. 87. $(l) bekez.dese erteirn€ben a kijelcil6s mddositdsa esetdn az iroda az i.igyirat bemutatilsival €rtesiti
rnind a kordbban, mind az irjonnan krjekitt bir6t. Az iitosztds az dltaliinos iigykiosztdsi m6dszerek
szerint tort6nik.

3.8. A jelen rigyelosztasi rend az 1.,'2. €s 3. szdmir mellekleteket tartalmazza.

Bdkescsaba, 201 8. okt6ber 17,

Dr. Varga Magdolna
a jdrdsbir6s{g elncike





l. szfmf mcll6klet
A beosztott birrik fltnl intdzett

A me lldklet ickjbeli hatdlya: 2019. ja:nui:rr I - decernbcr 3 Lnapja.

Biintetd iigyszak

bI16 neve

dr. Varga Magdolna

iigyek

- inttizett iigycsoportok
- Elet testi 6ps€g. egdszs6g elleni b(incselekmdr-ryek,
- Egdszs6get veszdlyezteto btincselekmenyek
- Ernberi szabads6g elIeni btincselekm6nyek
(k6nyszennunka, szcmdlyi szabads6g megsdrtdse,
k6nyszerit6s)
- Nemi dlet szabadsdga es a nerni erkolcs elleni
btincselekm6nyek (kiilonosen az erdszakos
cselekn-renyek)
- Cyermckek erdek€t seft6 is a csalAd elleni
btincselekmdnyek
- Ernberi rndltdsag 6s egyes alapveto jogok elleni
buncselekmenyek
- Kcjzlekedesi btincselekmeruyek

fi iirmrlvezetes ittas allapotban,
jritmtlvezetes bddult 6llapotban,
Jdnntivezetds tiltott iitenged6sc)
- Komyezet ds tenneszet elleni biincselekmeayek
- I gazsdgszo I grlltatds el leni br-incselekrnenyek
- Flivatali brincselekrndnyek,
- Hivatalos szernely elleni b(rncselekmenyek
- Kozbiztonsiig elleni brincselekmdnyek, igy a
robbanoanyaggal vagy robbandszerrel visszadles,
lo t'egyvcrrel vagy Ioszerrel vissza6[6s
- Koznyugalom elleni brincselekrndnyek
- Kozbizalom elleni biinoselekrnenyek,
- Ko zigazgatris rcndj e el l erri b flncsel ekrn 6nyek,
- Vagyon elleni eroszakos bilncselekmenyek es
- Vagyon elleni cseiekrn€nyek,
- Szellemi tulajdon elleni bfncselekmdnyek

a2AQ. C. tdrvdny XLI. fejezete szerinti Gazdasdgi
btincselekmdnyek, €s a szdmvitel rendjenek
megsert€se

- Kiit<in elirirrisokb6l:
Eljrirds mentesseget 6lvezri szemel lyel szemben
EIj rinis egyezsdg esetdn

...- Biinteto vegzes meghozataldra irdnyul6 eljdrAs
-Etjir6s tdvottdvci terhelttel szemben

Elj rfu'fs kiil fo ldci n tart6 zko d6 terhel ttel szemben
B iztosit€k let€tbe helyezdsevel folyd eljrfu.ds

- Mag6nv6das elj6rds

tanicsszIm

P6tmacdnvddas elidrAs



tanacsszam bfrri neye int6zeft iigycsotrortok
- Elidrds vagyon vagy dolog elvondsa, adat

hozz6f6rhetetlen t6tele erdekelben

- alap iigyho z, tarta'zb Egyszeriisi tett t-ehil vi zs giilat es

a Krikinleges eljdtasok,

- nyomozdsi biroi feladatok helyettesites 6s iigyelet
sordn (8e.464. $)

- menekriltiigyi orizettel kapcsolatos tigyek (a
Mened€kjogr6t sz6l6 2007. €vi LXXX. torveny
szerinti eljdr6sok)

7.8. dr, Szikszai Emese

biinteto peres ii g'yek (cso kkentett k iosztiis ) :

- Elet testi 6pseg, egdszseg etteni btincselekmdnyek,
- Ernberi szabadi;fg elleni br.incselekmenyek
(szern6lyi szabads69 megs6rt6se, kenyszcri tes )

- Gyemekek erdekdt s6rto 6s a csaldd elleni
btincselekrn€nyek (krilonosen tartas ehnulasztdsdnak
vdts6ge)
- Emberi melt6slig 6s cgyes alapveto jogok elleni
brincselekrnenyek
- Kozlekedesi buncselekmenyekbol
(j irmtivezet€s i ttas dllapotban,
j drmtivezet€s bc,dult iil 1 apotban,
Jiirmtivezetes tiltott iitengedese)



tandcsszfm bir6 neve i nt6zett iisycso po rto k
- Eljrlrds vagyotl vagy dotog elvoniisa. adat

hozzffdrhetetlen tetele drdekeberr
- al ap iigyhci z tartoz6 E g ys zenisitett fel iil viz.s gdl at 6s

a Kiilonleges eljiirdsok,

- menekiiltiigyi Srizettel kapcsolatos iigyek (a
Menedekjogrdl sz6lir 2007, evi LXXX. torvdny
szednti etjdr6sok)

8_8. Matene dr. Rapport Ciyongyi - Elet testi r-pseg, egeszseg elleni biincselekrn€nyek,
- Egdszsdget veszdlyezteto btincselekm€nyek
(kabit6szerre €s pszichoaktiv szerre etrk<jvetett
cselekrndnyek)
- Emberi szabads:ig elleni brincselekmenyek
(kenyszerm unka, szem 61 yi szabaclsag megs 6rtdse,
kdnyszerit€s)
- Nemi 6let szabadsdga 6s a nemi erkcilcs elleni
biincselekrninyek (a nern eroszakos ds a
prostinrci6val kapcsolatos cselekmdnyek)
- Gyennekek erdek6t serto es a csaldd eltreni
trrincselekm6nyek (tartAs ehnulasztdsa, kiskoru
veszdlyeztctese)
- Ernberi rn6ltosdg es egyes alapveto jogok elleni
brincselekrn6nyek
- Kcizlekedcsi btincselekmdnyekbol
(irmtivezetds ittas {ltapotban,
jdnnrivezetes b6dult 6llapotbari,
jdnn [ivezetes tiltott dtenged€se)
- Kornyezet 6s tenndszet elleni biincselekmenyek
- IgazsSgszolgiltat{s elleni btlncselekmenyek
- Hivatali biurcselekrn6nyek,
- Hivatalos szemdly elleni bfncselekmenyek
- Kciznyugalonr elleni buncselekrnenyek
- Kozbizalom elleni biincselekrn€nyek,
- Krizigazgatds rendje el leni brincselekmenyek,
- Vagyon elleni erdszakos biincselekmdnyek €s
- Vagyon elleni cselekm6nyek.
- Szellemi rulajdon elleni b(rncselekmenyek

a2012. C. torvdny XLI. fejezete szerinti Gazdasiigi
biincselekmenyek, €s a szrimvitel rendj€nek
megsdrtdse

- Kilkln elj6rdsokh6l:
- Fiatalkoruak elleni biintetoelj 6r'ri s

- Eljards mentessdget 6lvezci szemdllyel szemben
- Eljards egyezseg eseten

...- Btinteto v6gzds meghozataldra iriinyuld eljr{rds
- Etj6rris t:ivolldvo terhelttel szemben
- Eljdrris ktiltbldOn tart6zkod6 terhelttel szemben
- Biztosit€k letdtbe helyezds6vel folvd eli6rds



tanacsszam bir6 nevc int6zett
- Magrinv6das elj6ras
- Pdtrnagiinvddas eljAr6s
- Eljrirris vagyon vagy dolog elvondsa. adat

:rclzz6fdrhetetlen tetele 6rdek€ben
- nyomoziisi bir(ri fetadatok helyettcsites soran (Be
{64.rs1

- n'renektilti.igyi orizettel kapcsolatos iigyek (a
Menedekjogrol szo16 2007. evi LXXX. torveny
szerinti eljArdsok)

l0.B dr. Iszdly Gyorgy - pdratlan h6ten nyornozfsi bir'6i t-eladatok (Be. 464.

$) akkdnt, hogy rnegelozo het utols6 munkanapjiin
6rkezett nem az aznapi iilesen elbirriland6 iigyeket a
dr. Szikszai Emese tan;icsiira kell kiosztani,

- p6ratlan heten a:z .,Eljrirris bir6sdg ele 611it6s

esetdn'' ki.ilon eljdLrasok

biintetri peres iigyek (csokkentett kiosztds) :

- E[et testi epseg. egdszseg elleni biincselekm€nyek,
(kiilcinosen a testi s&16s, segitsignyirjtds
elmulasztdsa)
- Enrberi szabadsii g el len i btincselekrn€nyek
(kenyszern'lunka, szerndlyi szabadsfg megsert6se,
k6nyszeritis)
- Emberi melt6sdg 6s egyes atapveto jogok elleni
biincsele 6nyek (rnagiinlaksertds. zaklatiis)
- Kdzlekeclesi biurcselekmenyek
- Kornyezet 6s tenn€szet elleni btincselekmenyek
(ktildnosen orwacldszat, orvhaldszat,
h ull ad€kgazdrilkodris rendj enek megs6rtese )

- Hivatalos szemety elteni birncselekmenyek
- Kdzbiztonsag el leni btlncselekm€nyek (kilkinosen
robbanoanyaggal vagy robbandszerrel vissza€I6s,
ldfegyvenel vagy loszerel visszaeLes)

- Kriznyugalom elleni brincselekmenyek
(kiilontrsen gardzdasig, rendbontas)
- K<izbizalom elleni birncselekmenyek,
- Vagyon elleni erciszakos brincselekm6nyek 6s

- Vagyon elleni cselekmdnyek,

- Kiilcin eljardsokb6l a bir6sfg el€ 6tlit6son tirl:
- Fiatalkoruak elleni bi,intetoelj rirris
- Eljdrds mentessdget €lvezd szerndllyel szemben
- Eljf,rds egyezs€g esetdn
- Btintet6 vegzds rneghozataldra irAnyul6 eljdrds

; - Eljirds emben

| - Eljirris terhelttel szemben
j - Biztosi el foly6 eljdrris
| - Masdn
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tanicsszim bir6 neve int6zett iisycsa
- P6tmagrinv6rlas elj rireis

- EljArris vagyon vagy dolog eivondsa. adat
ho zz6fLrrhetetl en t6tel e erdekeb en

- alaptigyhd z l'artozo Egyszert'rsitett felillvizsgalat es

a Krilonleges eljdrdsok,
- rnenekiilttigyi orizettel kapcsolatos 0gyek (a
Menedekjogrol sz6lo 2007. evi LXXX. torveny
szerinti etjdrrisok)

I l.B. Borbdlyni dr. Acs Ildiko - Elet testi epsdg, egeszseg olleni btincsclekm6nyek,
- E gdszsdget v eszely ezteto brincselekmdnyek
( kr'rloncisen kdbit6szene 6s pszichoaktiv szerre
elkrivetctt cselekmenyek)
- Emberi szabadsd:g elleni brincselekrnenyek
(kdnyszermunka, szeln6lyi szabadsrig megsdrt€se,
kdnyszeritds)
- Nenri dlet szabadsdga es a nemi erkcilcs elleni
bIncselekmenyek
- Gyermekek frdekdt sertd es a csalid elleni
birncselekmdnyek
- Emberi melt6s6g 6s egyes alapvetri jogok elleni
btincsclekm6nyek
- Kozlekedesi btincselekmdnyekbo I

fi armilvezetes ittas 6llapotban,
jarmtivezet€s b6dult 6llapotban,

J 6rrniivezetes tiltott r{tengedesei
- K<imyezet es tenndszet elleni trftncselekrn6nyek
(kiilcinosen a kiimyezetkrirositiis, terrndszetk{rositds,
hul lad€kgazddlkodds rendjenek megs6rtese)
- lgazsdgszolgdltatris elleni hilncselekmdnyek
- Hivatali brincselekmenyek.
- Hivatalos szemely elleni br-incselekmenyek
- Kiizbiztonsilg elleni brincselekmdnyek, igy a
robbanoanyaggal vagy robban6szerrel visszaelds,
lo{bgyvenel vagy ldszerrel visszael€s
- Koznyugalorn elleni btincselelun€nyek
- Kozbizalom elleni btincselekmenyek,
- Kiizigazgat6s rendje elleni b[incselekmdnyek,
- Vagyon elleni er6szakos brincselekm6nyek 6s

- Vagyon elleni cselekmdnyek,
- Szellemi tulajdon elleni bfrncselekmenyek

- Kiiltin eljardsokb6l:
- Fiatalkoruak elleni biintetoelj drds (kiiki nosen

tiv szerre elkovetett

vez<i szem6llyeI szerlben
n

| .. "- Biinteto v€gz6s meghozataidra iriinyul6 eljdrds
| - Elidrris tdvoll6v6 terhelttel szemben



tanicsszAm bfr6 neve

dr'. Hdmori Valeria Katalin

ll

int6zett
- EljArfs ki-rlfiilrlon tarlozkod6 terhelttel szemben
- Biztositek letftbe helyezdscvcl ioly6 eljdras
- lVlagirnvAdas eljdrAs
- Potrnagdnvddas eljdrds
- Eljar6s vagyon vagy dolog elvon6sa, adat

hozz6f6rhetetlen titclc erdekdbcn

- atapiigyho z. tarlozo E gyszenisitett felii I vizs 96 I at es

a Kiilonleges elj6rdsok.

- nyomozdsi bir6i feladatok helyettesitds es iigyelct
sordn (8e.464. $)

- rner-rekiiltiigyi orizettel kapcsolatos tigyek (a
Mened6kjogr6l szol6 2007. 6vi LXXX. toweny
szerinti elidrdsok
- Elet testi epsdg. egeszs6g elleni birncselekrn€nyek,
( testi sdrt es, se gi lisegn yirj tds elrri ul asztds a )

- Egdszsdget ves:zilyeztetri btincselekmdnyek
- Emberi szabadsdg elleni btincselekrn6nyek
(k€nyszennunka, szerndlyi szabadsdg megs6rtdse,
kenyszeritds)
- Nerni 6let szabaclsdga 6s a nemi erkolcs elteni
brincsef ekrndnye k (a nem eniszakos cselekmenyek )
- Gyennekek erdcket serto es a csaldd elleni
buncselekrnenyek ( ki.ilonosen a kiskorir
veszelyeztetdse)
- Emberi rneltdsiig ds egyes alapveto jogok elleni
brincselEkrne nyek
- Kiizlekedesi b[i.ncseiekrnenyek
- Ktirnyezet €s termeszet elleni brincselekrnenyek
termiszet- es komyezetkdrositiis,

iad€kgazddtkodAs rendj dnek megsertdse)
- I gazsigszotg:iltat6s el leni btincselekmdnyek
- Hivatali btincselekmdnyek,
- Hivatalos szem.6ly elletri btincseiekmenyek
- Kci'znyugalom elleni biincselekm6nyek
- Kdzbizalom elleni b[incselekrn6nyek,
- Kozi gazgat6s rendj e ell eni brincs elekm€nyek,
- Vagyon elleni r:selekrn6nyek,
- Szellemi tulajdon elleni biincselekmenyek

- Kiitrin eljardsokbdl :

- Fiatalkoruak elleni biintetdelj:{ris
- Eljdrfs mentess6get elvezo szemdllyel szemben
- Eljdrris egyez:sdg esetdn

, ".- Btinteto v9gzfls meghozataldra irdnyul6 eljdris
- Eljrirds tivollevo terhelttel szemben
- Eljirds ktilfoldcin tart6zkod6 terhelttel szemben
- Biztosit€k lelidtbe helyez€s6vel fbly6 eljiiris
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tanicsszdm bir6 neve int6zett iigycsoportok
- P6tmag6nvddas elldrds
- EljArris vagyon vagy dolog elvonasa, adat

hozzdt6rlretetlen t6[ele erdekdben

- alapiigyhd z taftoz.o E gyszerirsitett fehil vizs gdl at 6s

a Kiilonleges eljdrdsok,

- nyomoztisi birdi f'eladatok hclyettesites 6s ugyclct
sordn (Be. 464. $)
- menekultiigyi iirizettel kapcsolatos rigyek (a
Meneddkjogr6[ szdiri 200?. 6vi LXXX. torvdny
szerinti elirlrrisok)

r4.8, dr. Torndnd dr. Liszkai Judit - Elet testi epsdg, egeszsdg elleni brincselekmenyek,
- Egdszs eget veszilyeztetil b[incsel ekmdnyek
- Emberi szabadsdg elleni br.incselekrndnyek
(kenyszennunka, szem6lyi szabadsdg megs6rtdse,
kenyszeritds)
- Nemi 6let szabadsdga €s a nemi erkolcs elleni
brincselekmenyek (a nem eroszakos 6s a prostifucids
cselekmenyek)
- Gyerrnekek drdek€t sdrto ds a csaldd elleni
brinc.selekrnenyek ( ki.ilonosen a kiskorir
vesz€lyezetdse )
- Emberi mdltosdg es egyes alapveto jogok elleni
biincselekmdnyek
- Kozlekedesi btincselekrnenyek
(iirmilvezetds ittas 6IIapotbau,
j dnnilvezet6s bddult 6l I apotban,
J6rm tivezetEs tiltott dtengeddse)
- Krimyezet ds termdszet elleni b(rncselekmenyek
- lgazsfgszolg{ltatris elleni bllncselekmdnyek
- Hivatali blincselekmdnyek,
- Hivatalos szern6ly elleni brincselekmenyek
- Koznyugalom elleni btincselekmdnyek
- Kiizbizalom elleni bfincselekrndnyek,
- Kozigazgatii s ren-dj e el I eni b rinc s el ekmdnyek,
- Vagyon elleni eniszakos b{incselekrndnyek es

- Vagyon elleni cselekmdnyek.
- Szellerni tulajdon elleni btincselekrndnyek

a2012. C. ttirvdny XLI. fejezete szerinti Gazdasiigi
btincselekrn6nyek,6s a sz vitel rendjdnek
megs€rt€se

- Kiilon elj6rdsokb6t:
- Eljdrris mentessdget elvezo szernd[yel szemben
- Eljirds egyezseg eseten

...- Btinteto vegzds meghozataldra ir6nyul6 elj6r6s
- Eli6r6s tdvollevri terhelttel szemben
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tanacsszam bir6 neve lnt6zett
- Eljar6s kirllijldon tartozkodd terhelttet szemben
- Biztositek [etetbe helyezds6vel foly6 elj6rds
- Mag6nviidas eljrirr6s

- P6tmagiinvidas eljAriis
- Eljdr6s vagyon vagy dolog elvoniisa, adat

hozzrii€r'hetetlen t6tele eldckeben

- alapii gyho z. tartctz.o E gyszenisi tett fel 0 lvizs gal at is
a Kiilonleges eljdndsok"

- nyomozdsi bi16i f'cladatok helyettesites 6s i.igyelet

sorrin (Be. 464. $)

- menekiilti.igyi orizettei kapcsolatos iigyek (a
Menedekjogr6l szolo 2007. evi LXXX, torveny
szerinti etrardsok)

Polg:iri iigyszak

- apas6gi €s sziirrnazds megiillapit6sa ir{nti perek

- gondnoksAggal kapcsotatos perek,

- hazass$gi peren kiviil 6w€nyesitett hazass6gi
vagyonjogi igeny
- hazass6gi per - amelyben szi.iloi feliigyelettel
kapcsolatos kereseti kerelem nincs
- gyermek tartisa iriinti per.
- torvdnyen alapul6 egyeb tartdsi per

- tuiajdoni per
- birtokvedelmi per
- lakrisi.igyi perek,
- <irokldsi per
- szerz6deses jogviszonyb6l ered6 kcitelmi per,

- szerzodesen kiviili kirt€ritesi per
- vegrehajtrissal kapcsolatos per

- egy6b per
- gazdasagi per,

nernperes iigvekbdl intezett iigycsoportok:
- tivoltartdsi iigyek
- apasiig v€lelm4nek megd<intese nemperes
elj6r4sban
- egyezsdgi kiserlet
- v6l asztdsi n6vjegyzdkkel kapcsolato s jo gorvoslat

- menekriltiigyi 15rizettel kapcsolatos iigyek (a
rszolo 2007. evi LXXX, tcirv6n

Gregomd dr. Szab6 Dotottya
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tanicssz{nr bir6 neve int6zett ii gycsoportok
szerinti clidrrisok

3P dr. Tornir Csatra - apasAgi 6s szdrmazds meg6llapitrisa irfnti pcrek
- gor-rdnoksdggaI kapcsolatos perek
- hdzassdgi pelen kiviil drvdnyesitett hdzass6gi
vagyonjogi ig6ny
- gycrmck tandsa irirnti per
- tiirvenyen alapuld egy6b tartdsi per
- tulajcloni per
- birtokvedelmi per
- Iakdsi.igyi perek
- oroklesi per
- szerz6ddscs jogviszonyb6l ered6 kritehni per
- szerzod6sen kiviili k6rt€ritdsi per
- v€grehajtdssal kapcsolatos per
- egy6b per
- gazdasAgi per

nemperes r-igyekb6I intezett iigycsoportok:
- t6voltartdsi i.igyek
- apasdg vdlehndnek megddnt6se nemperes
eljdrdsban
- egyezsegi kiserlet
- viil asztdsi n€vjegyzekkel kapcsolatos jogorvosl at

- menekr.iltijgyi ririzettel kapcsolatos iigyek (a
Meneddkjogrdl sz6l6 2007. 6vi LXXX. torveny
szerinti eljdrrisok)

4P. dr. Czepd Katalin - hazassdgi per
- apas6gi es szirmazas meg6llapitdsa irdnti perek
- gondnoksiiggal kapcsolatos perek
- orokbefogad6ssal kapcsolatos perek
- hrizass6gi peren kiviil ervdnyesitett hdzassdgi
vagyonjogi igeny
- sztiloi feltigyelettel kapcsolatos perek
- gyermek tartdsa irdnti per
- kapcsolattartrls szabiilyozisa
- tdrv€nyen alapuld egyeb tart6si per
- tulajdoni per
- birtokv€delmi per
- lakiisi.igyi perek
- Ordklesi per
- szerzdd€ses jogviszonyb6l ered6 kcitelmi per
- szerzdd6sen kfvtili kiirtdritdsi per
- v€grehajtrissal kapcsolatos per
- egy€b per
- gazdasigi per

nemperes iisyekbdl int€zett tigycsoportok:
- t6voltartilsi rigyek
- apasiig vdlehndnek rnegdontdse nemperes
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tanacsszanl bir6 neve int6zett iigycsoportok
eljdrdsban
- egyezsegi kiserlet
- v6lasztAsi nevjegyzdkkel kapcsolatos jogorvoslat

- menekiilttigy ofizettel kapcsolatos iigyek (a

Mencdtikjogrirl szol6 2007. evi LXXX. torveuy
szerinti eljdr6sok)

Seb6kne dr. Barna Andrea

201 9.01.01 .-2[]l q.07.3 l. koziitt
kiosztast nem kap kirendelcs

miatt

5.P nazassaSl per
apasdgi 6s szfrmaziis meg6llapitasa it6nti perek

gotrdnoksdggal [<apcsolatos perek

orokbefogaddssal kapcsolatos perek

hi{zassrigi peren ki vtil drvdnyesitett irazass6gi
,agyonjogi igeny
sziiloi feltigyelettel kapcsolatos perek

gyennek tartisa irdnti per

kapcsolattartds szab6[yoz6sa)
'trirvenyen alapul6 egy€b tartdsi per

'tulajcloni per
.birtokvedehni per
.lakdsi.igyi petek
'oroklesi per
- szerziiddses jogviszonyb6l ered6 ktiteimi per

' szerzddesen kivi.ili kdrtdritesi per

" v6grehajtAssa! kapcsolatos per
- egydb per
- gazdas6gi per

nemperes iievekbe! intezett tigycsoportok:
- t6voltartisi iigl'sg
- apas6g vslstrn{nek megdcint6se nemperes

eljrirdsban
- egyezsegi kisdrlet
- vitraszt6si n€lj egyz6kkel kapcsolatos jogorvosl at

- menektiltiigyi drizettel kapcsolatos iigyck (a

Mened€kjogr6l szdl6 2007. 6vi LXXX. torveny
szerinti eljirdsok)

12.P, dr. Fazekas Agota Nikolett - hazassdgi per
- apasdgi 6s szirmazds megrillapitAsa irinti perek

- gondnoksAggal kapcsolatos perek

- rirokbefo gadiissal kapcsolatos perek

- hrizassigi peren kivtil 6rv€nyesitett hiizassrigi

vagyonjogi igdnLy

- sziiloi feli.igyellettel kapcsolatos perek

- gyermek tart;isa irdnti Per
- kapcsolattartris szab6lyoziisa
- tiirv6nyen alapul6 egy€b tartdsi per
- tulajdnni per
- birtokvddelmi per
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tanicsszfm bir6 neve int6zett iisvcsoo<rrtok
- Iak6siigyi perek
- orcikl6si per
- szerzoddses jogviszonybdl eredo kritelmi per
- szerz6d€sen kfviili kdrt€ritcsi per
- vegrehajtdssal kapcsolatos per
- egy6b per
- gazdasrigi per

nemperes iiqvekb6l intdzett tigycsoporlok:
- tAvoltartdsi iigyek
- apas4g vdlelmenek megdcintese nemperes
eljArAsban
- egyezsdgi kiserlet
- viilaszt6si n dvj egyz€kkel kapcsol atos j o gorvoslat

- menekrilttigyi 6rizettel kapcsolatos iigyek (a
Meneddkjogr6l s261o 2007. evi LXXX. tcirveny
szerinti eljdrdsok)

r 8.P. dr. Szendi-Horvdth Erika tda - nazassagl per
- apasdgi ds sz6nnazds rnegiillapitdsa iriinti perek
- gondnoksiiggal kapcsolatos perek
- orcikbefogadAssal kapcsolatos perek
- hdzass6gi peren kivi.i! €rvdnyesitett hrizassagi
vagyonjogi igeny
- sziildi fehigyelettel kapcsolatos perek
- gyermek tart6sa irinti per
- kapcsolattartiis szabdlyozaisa
- tcirvenyen alapulo egydb tartdsi per
- tulajdoni per
- birtokvedelmi per
- lakiisrigyi perek
- ordklesi per
- szerz6d6sen kiviili kfrteritesi per
- vegrehajt6ssal kapcsolatos per
- egydb per

nemperes iieyekbdl int6zett ilgycsoportok :

- tf,voltartdsi iigyek
- apasitg v€lelm€nek megd<intdse nemperes
elj6rdsban
- egyezsegi kis€rlet
- vi{lasztfsi n6vjegyz€kkel kapcsolatos jogorvoslat

- menekiilttigyi drizettel kapcsolatos iigyek (a
Mened€kjogr6l szdl6 20A7.,lvi LXXX. tcirvdny
szerinti elirirrisok)
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2. szdmri melldklet

A beosztott titk6rok 6ltal intdzett iigyek

A rnelleklet iddbeli hatalya: 2019. janudr I - december 3 [.napja

fanacsszam bfr6s6ei titkir neve int6zett iisvcsoDo rtok
l5.tanAcs dr. Csepregi Zita Szabdlys€rtesi iigyszak:

- szab6lys6rtes - kifbgasra indul6 tigyek (Szk) l/2
16sze

- szabdlysertes -- elziirdssal btintetheto iigyek l12 rcsze
(Sze)

- szabAlysertds - birtisdg ele Allitfs (Sze)

- szabflys6rtes - egy6b tigyek (Szo., Szve, Szpi.)
l/2 rflsze

(Ugycsoportonkent erkezesi sorrendben)

Vegrehajtdsi tigyszak :

- vdgrehajt6si peren kiviili iigyek (logut6dl6s
meg6[apitdsa)

- Usvfbtsegitokent val6 eti6r6s

16. tanfcs Tazlone dr, Kiss Monika

Biintetd iigyszak:
- maganvfdas iigyekben a tdrgyalds megtartdsig azugy
teljes kdrii elok6szitdse, a titkiflri hatdskorben is
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- Ugyfdlsegitdkent val6 eljdr6s

I 7. tandcs dr. Papp Zoltin Biintetci iigyszak:
maginvddas tigyckben a tArgyalds megtnrldsig az rigy

eljes krini elokeszitese, a titkdri hatriskrirben is
n ozhatir dtint€sek kcireben a hatdrozathozatal es
rgy€b intezkedesek,
rkezett iigyek legalahb 2,3 r6s'ze

- vdgrehajt6si peren kivrili tigyek (kiv€ve a jogut6dl6s
negdllapitdsa)

- polgdri peren kivtili iigyekbol a bir6sdgi titkdri
hat6sk<irbe tartoz6 tigyek

- Ueyf6lseeitdk€nt val6 eli6r6s
I9. tanics dr. Lukdcsi Krisztina Szabiilysertdsi ligyszak :

- szabrllysertds - kifogrisra indul6 tigyek (Szk) l/2
rdsze

- szabdlysdrtds - elzrirdssal biintetheto iigyek l/2 resze
(Sze)
- szab:ilysdrtes - birosdg ele Allitas (Sze)
- szabrilysdrtes - egy6b i.igyek (Szo.. Szve, Szpi.)
l/2 r6sze

- v6grehajtrisi peren kiviili rigyek (kivdve a jogut6dhis
neg6llapitAsa)

- polgdri peren kivtili tigyekbdl a bir6sdgi titkdri
hatriskcirbe tartozd iigyek

- Ueyf6lsesitdk6nt val6 tartdsa
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3. szr{mri mell6klet
A kirendelt birrik riltal int6zett iigyek

A melldklet idobeli hat6lya: 2019. janudr I - ? (A kirendeles meghosszabbitdsdtol friggoen)

tanicsszim bir6 neve kirendel6s int6zett iisvcsonorl
honnan iddtartam

9.8.

I

dr. Bir6 Mariann
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- Kozlekeddsi btincselekm6nyek

- Elet testi 6ps6g, egeszs6g elleni
biincselekm6nyek,

- Gyermekek drdek6t s6rt6 6s a csalid
elleni brincselekm6nyek,

- Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapvet6
jogok elleni btincselekmdnyek

- Koznyugalom elleni bfincselek-
mdnyek

- Kdzbizalom elleni brincselekmdnyek,
- Vagyon elleni cselekm6nyek,

- Ktikin eljiirrisokb6l:
- Eljdr6s egyezsdg esetdn




