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1. Alap:ldatok

LL Az tigyeloszt6si rendet a torv6nysz6k elncike hatarozza meg. Az rigyeloszt6si rendt5l a:z elj6rasi
torv6nyekben szab6lyozott esetekben, tov6bb6 iga:zgatSsi fton a bir6siig miikdd6s6t erint5
fontos okb6l lehet elt6rni.

1.2. Ajiiri{sbir6s6g iigyelosztdsi rendj6t a bfr6s6gok szervezet6r5l 6s.igazgatds6r6l sz5l6 !1011. 6vi
CLXI. torv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapjiln - figyelernmel a 612015. (XI. 30.) OBH utasit6s (Ig.
szab.) 115. S (1) bekezd6s6ben meghatdrozott elvekre - a Bir6i ltan6cs 6s a koll6giumok
v6lem6ny6nek ismeret6ben a kcivetkez5k szerint hat6irozom meg.

2. A bir6sdgon miikiid6 iigyszakok

2.1. Btintet6
A jdr6sbir6s6g bir6i (tanricsai) 6s igazs6giigyi alkalmazottai a biintet6elj6r6sr6l sz6l6 2017, 6vi XC.
torv6nyhen (Be.) 6s az egyeb jogszabSlyokban meghatfnozott, a jdrasbir6s6g hat6skrir6be ds
illetdker;s6gebe tartozo, a kovetkez6 tigycsoportokba sorolt biintet6tigyekben jrimak el.

2.L 1 . Biintet6 iigys zak iigyc s oportj ai fel soro l6s a
o els6fokribtintet6tigy
o hatalkorubtintetotigye
o biinteto nemperes iigy
o bir6s6gi mentesitds irrinti iigy
. nyomoz6si bir6i iigyek
. egy6b (vegyes) tigy

2.2. Szabiiysdrt6s
A j6rristrir6s6g bfr6i 6s igazsSgiigyi alkalmazoltai a szab6lys6rl6sekr6l, a szab6lys6rtdsi eljlr6sr6l 6s
a szabl'Iysdrt6si nyilv6ntarthsi rendszeff6l sz6l6 2012. 6vi II. trirv6nyben (Szabs. tv.) 6s ,az egyeb
jogszab'flyokban meghat6rozott, aj6r6sbfr6s6g hat6skrirdbe 6s illet6kess6g6be tartoz6, a kovetkezo
iigycs oportokba s orolt szab 6ly sertds i iigyekb en j 6rnak el.

2.2.I . Szab6lys6rt6si iigyszak [gycsoportj ai felsoroldsa
. :;zabfiys6rt6si elzhrilssal is srijthat6 szab6lys6r1ds rniatti iigy
. :;zabfiys6rt6si hat6srig hatdrozata ellen benffitott l<ifog6s (panasz)



. szab6lys6rt6si penijit6si tigy
o szab6lys6rt6si tigyllen emelt tigydszi 6v6s
o szab6lys6rt6si egydb (vegyes) iigy
o ap5nzbirsfry, a helyszini bfrs6g szab6lysdrtesi elzfufusra tort6n6 htviitoztatfusa iriinti tigyo akozerdekri munka e:lzdrisratortdno 6tv6ltoztat6sa ir6nti iigy

2.3. Civilisztika
A j6r6sbir6srig bir6i (tan6csai) 6s igazsrigi.igyi alkalmazottai a Polgdri perrendtartitsrol sz6lo 1952.
6vi III. tcirvdnyben (Pp.), valamint a 2016. 6vi CXXX. tcirvdnyben (rij pp.) ds az egy6b
iogszabitlyokban meghattrozott, a ifrdsbiir6srig hatriskcirdbe 6s illet6kess6g6be tartozo, a k6vetkezo
iigycsoportokba sorolt polg6ri tigyekben j6rnak el.

2.3 .I . Civilisztikai tigyszan<ok felsorol6r;a
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.1 . Polg6ri iigyszak tigycsoportj ai felsorol6sa
o els6fokri polg6ri peres iigy
o polg6ri nemperes iigy
. .,rdgrehajtdsi iigy

2.3.3. Gazdasdgi
2.3 .3 . I . G azdas ftgi iigys zak i.igyc s op ortj ai fel s oro I 6s a
o ds6fokri gazdas6grperes i.igy
o els6foki gazdashgi nemperes tigy

3. Ugyszakok szerinti tigykiosztds

A jiirdsbfr6sfg elnoke a kioszt6snak a birdk, a bfrosdgi titk6rok, a bir5sifgi tigyint6z6i kcjzcitti
munkateher jelent6s elt6r6s6t eredm6nyez6 hatfsdt (munkateher kiegyenlit6s6nek etve;, to.,,r6bb6 az
rigyelos;zt6si rend m6dosit6s6nak felt6teleit negyed6vente fehilvizsgillja, 6s .r.it r6g eset6n
kezdemr5ny ezi az ii gyeloszt6si rend m6dor;ft6s6t.

Az tigyteher megoszl6s6t drdemben befolydsol6, el6re nem lSthat6 kcirtilm6ny bekcjvertkez6s6t
kcivet5 liO napon behil az tigvelosztdsi rendet feltil kell vizsgdlni.

Az iig)'eloszt6si rend feltilvizsg6lat6nak sztiks6gess6ge eset6n a tcirv6nysz6k illet6kess6gi
teriilet6trez tartozS jiiriisbirirsiigi elnok az iigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslat6t a
feltilvizsg6latra okot ad6 kciriilmenyr6l val6 tudomdsszerz6st kcivet5en halad6ktalanul megktildi a
tcirv6nysz6k elncik6nek. A m,5dosft6 javas.tat megktild6s6t megel6z 5en az 6rintett bir6kkal Lihet5s6g
szerint egyeztetni kell, 6s a bir6k velem6ny6t a m6dosit6 javaslattal egytitt meg kell krildeni.

3.1. Az iigykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesit6st is
Az iigyek kioszt6s6t brintet5 iigyr;zakban a jiir6sbir6s6g elncike, potgiiri iigyszakban a
jdr5sbir6sSg elndkhelyettese v6gzi, A.z elncik helyettesit6s6re dr. eagosiErzs6bet,-imennyiben
pedig 6 is akaddlyclztartva van a btjLntet6 tigyszakba beosztott bfr6k a tan6cssz6m rrcjvekv6
sorrendj6ben, az elndkhelyettes helyettesit6s6re dr. Magyar Gyongyv6r, amennyiben d is
akadSlyoztatva van a polg6ri tigyszaLkba beosztott bfr6k a tanScisz6m ncjvekvd sorrerndi6ben
jogosultak.

Kizdrt a kiosztdsb6l, aki az tigyben a Be., d Pp., az rij Pp. vagy a Szabsw. alapjiln bir6kirnt nem
jiirhat el, kiv6ve az iigvf6l 6ltal bejelentett 6s m6g ei nem bfnilt elfogultsfgi kifogris eser6t. A
kioszt6sra jogosult kizdrtsdgakor a helyettesft6s szabdlyait kell alkalmazni.
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3 .2 . Az 6ltal 6no s an alkalmazott ii gykio s zt6s i m6 d s zer me S5hathr o zhs a
Az iigykiosztils alapja minden tigycsoportban az drkezdsi sorrend. Az tigyek tan6csra l<ioszt6sa
i.igycsoprortonk6nt, a soron k<ivetkez6 igyszilm 6s a tan6csok sz6rnozinhnak sorrendje szerint
tort6nik, kiv6ve a szabfiy sert6si tigyszakot.

3.3. Tdbb tigyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazis6val kiosztand6 iigyek kioszt6s6nak szabfiyai

A sz;ab6lys6rtesi tigyszakban (Szpit., Szk6., Szk., Sze., Szpi.) az iigykios zt6s az adott napon az
6rintett titk6rok koz<jtt automatikusan egyenlo ar6nyban tdrt6nik.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykiosztdsi m6dszert6l tcirt6n6 elt(!r6s esetei meghat6roz6sa,
amelyek kiiloncjsen
3.4.L. Elt6r6s azijgy t6rgyihoz k6pest

iJ.4.1,.L. Speciflis szak6rtelmet ig6nyel
3,4.1,,2. Nemzetkozi elemet tartalmaz

3.4.2. Perjogi helyzethez k6pest
3.4.2.1,. Soron kivtili tigy
i\.4.2.2. E gyesit6s, e gytittes elbiriiliis ve gett
i\.4.2.3. Bir6 kiz6r6sa miatt
3.4.2.4. Az iigy el5zm6nyi elj6r6siival fenn6ll6 szoros osszeftigg6s miatt

3.4.3. Egyenletes munkateher biztositdsa v6gett
11.4.3. 1. Ugyhiltral6k feldolgoz6sa miatt
3. 4.3.2. U gy munkai g6nyess6 ge, terj edelme miatt
11.4.3.3. Az tigyek 6rkezes6b6l ad6d6 egyenl6tlens69 kiktiszdbo.iese 6rdek6ben

3.4.4. Egy6b kcirtilm6nyekhez k6pest
3.4.4.1. it6lkez6si sziinet tartama alatt vagy miatt
3.4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel az tigy ielleg6re
:J.4.4.3. Bir6 szolg6lati viszony6nak megsziin6se miatt
:J.4.4.4. Bir6 tartos (30 napot meghalad5) t6voll6te miatt
3,4.4.5. Tcibb szempont egytittes fenn6llSsa

3.5. A vezet6k 6ltal rntezett tigyek kiosztris6nak m6dszere
A bir6s6gi vezetS r6sz6re az tigyek kioszt6s6t befolyiisolhatja a tdrgyalSsi kcitelezetts6g m6rteke
6s itz igazgatdsi feladatok munkaterhe. A r6sz6re tcirt6n5 iigykioszt6s az 6ltalanos m6dszerek
alapj 6n tcirt6nik az 3.2-3.4. pontban megj ekiltek szerint

3.6. Az iigykiosztiis menete
3.6.1. A kiosztand6 iigy bemutat6sa az rigykioszt6r;ra jogosultnak

A bir6s6gok egys6ges iratkezel6si szab6lyzat6r6l sz6[6 L7120L4. (XIL23.) OBH
utasitds (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelmeben a kezd5iratot es a kezd5iratk6nt kezelendS
iratot tigyiratk6nt az esetleges el5zm6nyi rigyiratokkal felszlerelve a lajstromba tcirt6n6
bejegyz6s napj6n, de legk6sSbb az 6rkezr6st kcjvet6 munkanapon az irodavezet6
bemutatj a az iigyelosztdsra j o gosult bir6s6gi vezet6nek.

'3.6.2. Az irat ftja, a krizremiikcid6k feladatai
Az ngy kioszt6sfra jogosult az eljdr6 bir6t legk6s5bb az irat bemutat6sdt kovet5
munkanapon a jelen i.igyelosztfsi rendben foglaltaknak megfelelSen kijelcili. A
kijelot6s ut6n az iratot nyomban vissza kell juttatni az iroddnak. Az iroda az e.tj5r6 bir6
kijelcil6se utdn a lajstrombabejegyzi az eIjlr5 bir6i tan6cs sorsz6mft, majd az iratot a
bir6nak a kijelol6s napj6n, de legk6s6bb a kdvetkez5 munkanapon bemutatja.
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3,7. Az dtosztds rendje
Az iigyek dtosztSs6ra csak kiv6telesen, a jogszabAlyban el6irt felt6telek fenn6lldLsa eset6n
kenilhet sor yzal, hogy ilyen esetben az Uigy kiszigndlSsa az tigyeloszt6si rendben
meghat6rozott dltalenos szabdlyok szerint tcirt6nik. \

3,7,LAz 6toszt6s esetei
A bir6s6g elndke, illetve az tigykioszt6sra jogosult
mdsik tandcsor (bfr5t) jelol ki a kiz6r6sa, a bird
tart6s tdvoll6te, ez :ogy jelleg6re is figyelemmel
biztosit6sa, az tigyhdtral6k feldolgoz6sa, a bir6
eset6n.

3.7 .2.EIj6r 6s az rigy dtosrztdsakor
Atoszt6skor a'z ijgy iratai bemutat6sra kertilnek a kioszt6sra jogosult vezetbnek, A az
iraton az 6toszt6s ok6nak megjerlcil6se mellett mdsik tandcsot CUiiOtl jelol ki, 6s dditummal,
al6ir6ssal ellftva bemutatja aLz iroddnak az igyet az 6tosztfs lajstromban tcirt6n6
6tvezet6se 6rdek6ben. A Beisz. 87. S (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijelcil6s m(idosit6sa
eset6n az iroda az iigyirat bermutatds6val 6rtesfti mind a kordbban, mind az rijonnan
kijelolt bfr6t. Az 6toszt6s az 6ltalSnos tigykiosztfsi m6dszerek szerint torr6nik.

3.8. A hr:lyettesit6s rendjr:
A helyeltesit6s rendj6t az iigyelosztdsi rend mell6kletei tartalmazz6k.

3.9. A jelen tigyelosztrisi renrl az

Gytla,2020. oktriber 1 4.

I ., 2. 6s 3 . szdmt mell6kletek et tartalmazza.

m6s bfr6sd gi vezet6 az ijgy int 6z6s6vel
szolgSlati viszonydnak megszfn6se, a
tdvoll6te, az egyenletes munkateher
Sthelyez6se, kirendel6se 6s kiz6r6sa

Glyula

t+-
H

ia^
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1. mell6klet az iigyelosztdLsi rendhez
A beosztott bir6k 6ltal intozetr tigyek

Amell6klet id6beli hatdlya: 2020. november tl-t6l

Tandcssz6m N6v Intdzett ii gyc s op ort ok Helyetter;it6s,
sorrendben

1 dr. BajuszAttila bir6 Civilisztikai peres i.igyek:
gazdas 6gi t6r s a.s 6 gokk al
kapcsolatos, kcitelmi,
szem6lyis6 gi, v6 grehajtdsi,
krlrtdrit6si 6s tuLlajdoni perek

Civilisztikai nemperes iigyek
ehi6+riai-int'e-.e#

@*.
iieyek

dr. KuklaAngelika,
dr. Kov6csn6 dr.

Poly6k Timea,
dr. Magyar
Gyongyvdr,
dr. Varsdnyi T'imea,
dr. S6ndornd dr. Annus
Zsuzsanna,
Bang6nd dr. lrtol
Zsuzsanna,
dr. Miskolczi-Steurer
Annam6ria,
Patakind dr. Kalapos
Marianna

a
J. dr. Kov6csn6 dr.

Polyrik Timea bir6
Civilisztikai peres i.igyek:

csalidjogi perek
or<ik16si perek
kotelmi perek
v6grehajt6si, pr:rek
birtokperek
gondnoks6g aki helyezes irimti
perek

Civilisztikai nemperes tigyek:

----+eir#sseei?sziehi#riai-in+6sz€+
+renee+esevg;

ffiizsgdlat#t af kapesolafirs-w
t6voltart6si iigyek
bir6i hat6skorbe tartoz6
nemDeres tisvek

dr. BajuszAttila,
dr. KuklaAngelika,
dr. Magyar
Gyonglvdr,
dr. Vars6nyi T'imea,
dr. S6ndorn6 rJr. Annus
Zsuzsanna,
Bang6n6 dr. Atol
Zsuzsanna,
dr. Miskolczi.Steurer
Annamdria,
Patakin6 dr. Kalapos
Marianna

5. &. Vars6nyi Timea
bir6

Civilisztikai peres i.igyek:
csal6djogi pere;k

gondnoksiig aJ6 helyezes iritnti
perek
dologi jogi perek
csalidj o gi j ogviszonyon alapul6

kotelmi perek
Civilisztikai nemperes fgyek:
-----+ui@

tread€+€seveh

@>s-w
t6voltart6si tigyek
bir6 i hat6sk lrb'e tartoz6
nemperes iigyek

dr. S6ndorn6 rJr. Annus
Zstzsanna,
dr. Magyar
Gycingyv6r,
dr. Kov6csn6 dr.
Poly6k TimeaL,

dr. BajuszAttila,
dr. KuklaAn6;elika,
Bang6n6 dr. Atol
Zstzsanna,
dr. Miskolczi-Steurer
Annam6ria,
Patakine dr. Kalapos
Marianna



Taniicssiziim Ndv Int6 zett ii gyc s op o rtok Helyettesit6s,
sorrendben- dr. Magyar Gy<jngyv6r

bir6
C,ivilisztikai peres tigyek:

csal6djogi perek
gondnoks6g al6 helyez6si perek
k6rtdritdsi perek
dologi jogi perek
cirokl6si perek
csal6dj ogi j ogviszonyon alapul6

kdtelmi perek
Civilisztikai nemperes iigyek :

- @
Sgyek
t6voltaftAsi fgyek
bfr6i hat6sk6rbe tartoz6
nemperes iigyek

dr. Kov6csn6 dr.
Poly6k Timea4
dr. Vars6nyi f imea,
dr. SSndorn6 rlr. Annus
Zsuzsanna,
dr. BajuszAttila,
dr. KuklaAn65elika,
Bang6nd dr. litol
Zsuzsanna,
dr. Miskolczi-Steurer
AnnamSria,
Patakind dr. Kalapos
Marianna

12. dr. S6ndornd clr. Annus
Zsuzsawrabirb

Civilisztikai peres iigyek:
csal6djogi perek
gondnoksiig all helyezdsi perek
dologi jogi perek

Ci,yilisztikai nemperes i.igyek:
t6voltart6si tigyek
kapcsolattart6s vd grehaj trisa
lrdnti

- @
iigyek
bir6i hat6sk orbe tarto z6
nemperes iigyek

dr. VarsSnyi Timea,
dr. Magyar
Gyongyvdr,
dr. Kov6csn6,Cr.
Poly6k Timea,
dr. BajuszAttila
dr. KuklaAngelika,
Bang6n6 dr.l.tol
Zsuzsanna,
dr. Miskolczi-Steurer
Annam6ria,
Patakind dr. Kalapos
Marianna

4. dr. Bir6 Mariann bir6,
kijel616s:
fiatalkoniak elleni
brintet6eljdr6sban
it6lkez5 bir:6,
nyomozdsi birq5

Btintet6 peres 6s nemperes tigyek:
Kozleked6si brincselekm6nyek

Nyomoz6si bir6 hat6skcirdbe tartoz6
iigyek
Ktilcin elj6r6sokb6l:
Fiatalkorriak elleni btintet6eli6r6s

dr. Varga L6szlo,
dr. Dar6k Katalin,
dr. Bagosi Erzs6bet,
dr. Kis Krisztina,
dr. J6mbor Ilona,
dr. ZsoriAttila,
dr. Varga Di6na,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria

6 dr. Varga L6szil.o bir6,
kijelol6s:
fiatalkoniak elleni
biintet6elj6rdisban
itdlkezd bfr6,
nyomoz6si bfrr5

A biintet6 tigyszak valamennyi peres
iigycsoportja, kiv6ve a kcizleked6si
bu ncselekm6nyek miatt indult
tig'yeket.

Kiilon elj6r6sokb6l:
Fiatalkoruak elleni btintet6elj 6r6s
Elj 6r6s mentess 6ge t elv ez5
szemdllyel szemben
Elj6r6s egyezs6g eset6n
Bi.inteto v e gzds me sho zataltLr a

dr. Bagosi Erzs6bet
dr. Dar6k Katalin,
dr. Kis Krisztina,
dr. Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilona,
dr. Zs6ri Attila,
dr. Varga Di6na,
dr. Megyeri-Balogh
Valdria



TaniicsszSm Ndv Int1zett i.i gyc s op orto k Helyettesitds,
sorrendben

irrinyul6 eljirht;
Elj rir6s t6voll6v6 terhelttel
szemben

Elj 6r6s ktilfo ldon tarlozko do
terhelttel szemben
Mag6nv6das elj6rds
Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat ho zzI,ferhetetlen
t6tele 6rdek6ben

alapiigyhdz tartoz6 egyszenisitett
feliilvizs g6lat ds ktikinle ges

elj6r6sok
Nyomoz6si bir6 haLtrisk<irdbe tartoz6
iigyek
Bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
iisyek

11 dr. Bagosi Erzs6bet
bir6,
kijel616s:
fiatalkorriak elleni
btintet6elj6r6sban
it6Ikez5bir5,
nyomoz6si bir6

A btintet6 tigyszak. valamennyi peres
i.igycsoportj a, kivdrve a kozlekeddsi
btincselekm6nyek miatt indult
iigyeket.

Kiil<in elj 6r6sokb61t :

Fiatalkorirak elleni biintet6elj Ar6s

Elj 6rris mentess6 get elv ez6
szem6llyel szemben
Elj 6r6s egy ezs6g eset6n

Btnteto v 6 gzd s; me gho zatalitr a
ir6nyul6 elj6r6r;

Elj 6r6s t6voll6vo terhelttel
szemben

Elj rirris kiilfo ldon hrtozko dd
terhelttel szernlben

Mag6nv6das eljrirrls
Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6s a, adat hozziferhetetlen
t6tele 6rdekdben

alapiigyhoz tartozS egyszerirsitett
feliilvizs g6lat drs ktilonle ges
elj6r6sok

Nyomoziisi bir6 hrat6skor6be taftoz6
iigyek
Bir6i hatdskorbe tartoz6 nemperes
tigyek

dr. Kis Kriszt.ina,
dr. Varga Lilsizl6,
dr, Dar6k Katalin,
dr. Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilona,
dr. ZsoriAttila,
dr. Varga Di6na,
dr. Megyeri-Ealogh
Val6ria

la
lJ. dr. Kis Krisztina bfr6.

kijelo16s:
fiatalkoniak elleni
btintetSeljiir6sban

A bi.inteto tigyszak: valamennyi peres
iigycsoportj a, kivd:ve a kcizleked6si
biincselekm6nyek miatt indult
tigyeket.

dr. Bagosi Erzs6bet,
dr. Varga Lhszlo,
dr. Dar6k Katalin,
dr. Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilc,na.



Tan6cssz6m N6v Intezett ii gyc s op ortok Helyettesitds,
sorrendben

it6lkez5 bfr6,
nyomozdsi bir:6 Kiildn elj6rdsokb6l:

Fiatalkorriak elleni biintet<ielj iirds
Elj 6rris mentessdget 6lv ezb
szem6llyel szemben
Btintet6 v6 9z6 s meghozatalir a
irdnyul6 elj6r6s
Elj 6r6s t6voll6v6 terhelttel
szemben
Elj 6rris ktilfoldctn tart6zko d6
terhelttel szemben
Biztosft6k let6tbe helyezds6vel
foly6 eljrir6s
Magftnvddas elj6r6s
P6tmag6nv6das elj6r6s
Alapi.igyh<iztartoz6
Egyszertisitett feltilvizsg6lat 6s a
Kiilonleges elj rir6sok

N'yomoz6si bir6 hat6skor6be hrtoz6
iigyek
Bir6i hat6sk<irbe tarloz6 nemperes
tig;yek

dr. Zs6riAttila,
dr. Varga Di6na,
dr. Megyeri-tlalogh
Val6ria
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2. mell6klet az rigyeloszrt6si rendhez

A beosztott titkdrok 6s bir6s6gi tigyirrt6z6k 6ltal int6zett ilgyek

Amell6klet idSbeli hat6lva' 2020. m6ius 1_-t5la malus
Tan6cssz6m N6v Intezett ti gyc s op o rtok Helyettesit6s,

sorrendben
zJ. dr. J6mbor Ilona

bir6s6gi titk6r
A szab6lys6rt6si tigyszak valamennyi
iigycsoportja
Siirg6ss 6 gi p szichifltriai intlzeti
gy 6 gykezells e lrendel6s 6vel,
feliilvizsg6l athv al kapcsolatos iigyel<
MagSnv6das iigyek
B iintet6 v 6 gze s me gho zatalilr a ir lnyulo
iigydszi inditv6nnyal 5rkezo kozvddas
biinteto iigyek
E gys zeriisitett feltilvi zs e6lat

dr. Zs6ri Attila
dr. Megyeri-Etalog
Yaleria,
dr. Varga Di6na

27. dr. Zsori Attila bir6s6si
titk6r

A szab6lys6rt6si tigyszak valamennyi
iigycsoportja
S tir go ss 6 gi p szichifltr iai intezeti
gy o gykezeles e lrendel6s 6vel,
felillvizs 96l athv al kap c so lato s i.i gyelr
Maghnvfidas tigyek
B tintet6 v e gzes me gho zatalSra irdnyul 6
flgy6szi inditv6nnyal 5rkezo kozv6das
biinteto iigyek
Egyszeriis itett feliilvizs g6lat
Ki.ilfdldi itdlet megfeleltet6se ds
vdgrehajtSs 6tvdtel6vel kapcsolatos iigyek
Vagyon vagy dolog elvon6sa, adat
hozziferhetetlenn6 tdtele 6rdek6ben
indult eli6r6s

dr. J6mbor Ilona
dr. Megyeri-Etalog
Yaleria,
dr. Varga Di6na

20. dr. Varga DiSna
bir6sSsi titk6r

V6grehajt6si iigyek
Siirg6 ss6 gi pszichiftria i intdzeti
gy o gykezeles elrende,l6sdve l,
feliilvizs 96l at6v al kapcs ol ato s iigyek
Maghnvddas elj6rds
B iinteto v 6 gze s me gho zatalilra ir6nyu I 6
iigy6szi inditv6nnyal 5rkezo kozvSdas
btintet6 tigyek
E gyszenis itett fe liilvizs g6lat
Ki.ilfdldi itelet megfeleltetdse ds
v6grehajt6s 6tvdteldvel kapcsolatos i.igyek
Vagyon vagy doltg elvon6sa, adat
hozzhferhetetlenn6 t6tele 6rdekdben
indult eli6r6s

dr. Megyeri-Balog
Valdria
dr. Zs6ri Attila
Bang6nd dr. Atol
Zstzsanna
Patakind dr. K.alapos
Marianna

25 dr. Megyeri-Balog
Valdria bir6s6gi titkSr

A szab6lys6rtdsi iigyszak valamennyi
i.igycsoportja
S tirgo ss6 gi pszichi6tria i intlzeti
gy6gykezel6s elrende,l6sevel,
feltilvizs gdl atdv al kapcsolatos i.igyek
Maghnvildas tigyek
Biinteto v egzes meghozatalilra ir5nyul6
iigydszi inditv6nnyal 6rkez6 kozv6das
biintet6 iigyek
E gyszenisitett feli.ilvizs s6lat

Zs6ri AttiIa
J6mbor Ilona
Varga Dirirra

dr
dr
dr
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Tan6cssz5m N6v Intezett ii gyc s op ortok Helyettesit6s,
sorrendben

Kiilfdldi itelet megfeleltetdse 6s
vdgrehajt6s 6tvdtel6vel kapcsolatos tigyek
Vagyon vagy dolog elvon6sa, adat
hozzfiferhetetlenn6 tdtele 6rdek6ben
indult eliSr6s

36 Bang6nd dr. Atol
Zsuzsanna bir6sSgi
titk6r

Vdgrehajtdsi i.igyek
Civilisztikai iigyszakok valamennyi
nemperes iigycsoportj a
Siirgossdgi pszichi6triai intezeti
gy6 gykezel6s elrendeldsdvel,
feliilvizs 96l athv al kapc so lato s ii evek

Patakin6 dr. X.alapos
Marianna
dr. Varga Di5na,
dr. Miskolczi-Steurer
Annam6ria

a-JI dr. Miskolczi-Steur.er
Annam6ria biros6gi
titk6r

Vdgrehajt6si iigyek
Civilisztikai tigyszakok valamennyi
nemperes tigycsoportj a
Siirg6ssdgi pszichiStriai intezeti
gy6gykezel6s elrendel6s6vel,
feliilvizs 96l at6v al kapc so lato s iievek

Bang6n6 dr. Atol
Zsuzsanna
Patakin6 dr. K.alapos
Marianna,

22 Patakin6 dr. Kalapos
Marianna bir6s6gi
titk6r

V6grehajt6si iigyek
Civrilisztikai iigyszakok valamennyi
nemperes iigycsoportj a
Siirgossdgi pszichi6triai intezeti
gy6gykezelds elrendeldsdvel,
feltilvizs 96l at6v al kapcsolatos iisvek

Bang6nd dr,lrtol
Zsuzsanna,
dr. Varga Di6na,
dr, Miskolczi-steurer
Annam6ria

T6th Judit Alina
bir6s6gi igyintez6

Az 5612A08.(III.26.) Korm. rendeiet
alapjhn a civilisztikai iigyszakokban
ell6that6 hat6skcirbe tartozo iisyek

Prib6k Katalirr

Rdvdsznd Kern Erika
bir6s6gi ngyintdzl

Az 56/2008.(IIL25.) Korm. rendeler
alapjdn biintet6 6s szabdlys6rt6si
eljdrdsban ell6that6 hat6skrjrbe rartozd
iigyek

dr. J6mbor Ilona,
dr. Zs6riAttila,
dr. Varga Difira,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria

26. Pribdk Katalin bir6s6gi
ugyintezo

Az 56/2008.(IIi.26.) Korm. rendelet
alapj6n a civilisztikai rigyszakokban
elliithat6 hatdskcirbe tartozS iisvek

T6th JuditAlina
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3. mell6klet az tigyelosztirsi rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal intrizert tigyek

Amell6klert id6beli hat6lya: 2020. aususztus 1-t5lme . augusztu -I

TanScssz6

m
Ndv

Kirendel6s
a JSrdsbir6shghoz Intezelt ilgycsoporl Hel'yettesitds,

sorrendben
Honnan Idotartam

9. dr. Dar6k Katalin
biro,
kijelol6s:
fiatalkorriak elleni
biintetoelj6r6sban
itelkezobiro,
nyomozSsi bir6

Bdkdscsabai
I6r5sbir6s69

2020,01.01-
1020.12.3L

A biintet6 iigyszak valamennyi
peres i.igycsoportja, kivdve a

kozllked6si biincselekmdnyek
niatt indult iigyeket.

Kiilon eljdrSsokb6l:
Fiatalkoruak elleni
bi.intetoelj6r6s
Elj 5r5s mentessdget elv ez6
szemdllyel szemben
Elj 6r6s egy ezseg eset6n
Btinteto vegz|s
meghozatalfira fufinyuIo
elj6rds
Elj 6r6s t6volldv6 terhelttel
szemben

Elj 6rrfs ktilfoldon tart6zkodi
terhelttel szemben

Mag5nv6das eljfrSs
Eljhrils vagyon vagy dolog
elvondsa, adat
ho zzhf lrhetetl en tdtele
6rdek6ben

alapigyhoz tartozo
e gyszeriis itett fe liilvizs g6lat
6s ki.ilonle ges elj iir6sok

VyornozSs i bir6 hat5skcjrdbe
.attoz6 tigyek
B fr6 i hat6skorbe tartozo
lemDeres iisvek

1r. Kis Krisztina,
Jr. Varga Lhszl6,
1r. Bagosi Erzsdbet,
Jr. Bir6 Mariann,
Jr. J6mbor Ilona,
tr. ZsoriAttila,
lr. Varga Di6na,
lr. Megyeri-Balogh
Val6ria

8- Jr. Boromb6s Anita
bir6,
kijeldl6s:
f,ratalkorriak elleni
btintet6elj6r6sban
itelkezo bir6,
nyomoz6si bir6

Jyu lai
Iorv6nysz6k

u 020.08.01.
2020.t2.3L

A. btintet6 iigyszak valamennyi
reres iigycsoportja, kiv6ve a
<ozleked6si btincl;elekm6nyek
niatt indult i.igyeket.

1r. Varga Liszlo,
1r. Bagosi Erzs6bet,
1r. Kis lkisztina,
1r. Bir6 Mariann,
lr. J6mbor Ilona,
Jr. ZsoriAttila,
lr. Varga Di5na,
lr. Me,gyeri-Balogt
Val6ria

16. lr.
rir6

Kukla Angelikz 3yulai
frirv6nysz6k

1020.01.01.
1020.t2.31.

livil isztikai peres iigyek:
gazdas 6gi t6rs as 6 gokkal
kapcsolatos, kotelmi,
szemdlyis6gi, v6 grehajt5si,
k6rt6rit6si 6s trLrlaidoni perek

dr. BajuszAttila
dr. Kov6csnd dr
?oly6k'fimea



vilisztikai nemperes tigyek:
t6voltart6si i.igyek
kapcsolattart6s vdgrehajtdsa
bir6s hat6skorbe tartoz6
nemperes iigyek
stirg6ss6gi pszichi6triai
int|zeti gy6gykezel6s
elrendelds6vel,
feliilvizssSl athval


