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Alapadatok

A B6k6scs abai J 6r5sbir6s6g rigyeloszt6si rendj6t a j6r6sbir6srig elnoke hatdrozza meg.

l'2.

A jrir6sbir6s6g iigyelosztiisi rendj6t a bir6s6gok szewezet6r6l 6s igazgatfusir6l sz6l6
20lL6vi CLXI. torv6ny ( Bszi.) 9.$.(1) bekezd6se alapjin - figyelemmel a A|ZOIS.(XI.30.)

OBH utasit6s ( Ig.szab.) 115.$. (1) bekezd6s6ben meghatlrozott elvekre a Bir6i Tanacs 6s a
koll6giumok v6lem6ny6nek ismeret6ben a 2077.evre vonatkoz6an az al6bbiak szerint
halfrozommeg

2. Jogszabrilyihfttilr

2.I.

A Bszi. 8.$ (1) bekezd6se 6rtelm6ben senki nem vonhat6 el a t<irv6nyes bir6j6t6l.

2'2.

A Bszi' 8.$ (2) bekezd6se 6rtelm6ben a tdrv6ny 6ltal rendelt bir6 az eljhrdsi szabrilyok
szerint a hat6sk<irrel 6s illet6kess6ggel rendelkez6 bir6s6gon mrikcido, el6re meg6llapiiott
rigyeloszt6si rend alapjfn kij elolt bir6.

2.3.

Az iigyeloszt6si rend tartalma:

2.3.7. Tanhcsszitm (az 1.2.3. sz6mi mell6klet szerint)
2.3.2. Tan6csok osszet6tele (az 1.2.3. szhmtmell6klet szerint)
2.3'3. Tan6csok, bir6k, titk6rok 6s vezet6k 6ltal intlzett iigycsoportok (1.2.3. szhmumeil6klet
szerint)
2.3 .4. Elj 5r6s akaditly oztat6s eset6n

:

- 2.3'4'1. A bir6s6gi iigyvitel szabSlyair6l s2616 I4|2OO2.(VIIL1.) IM rendelet (a
tovribbiakban BUSZ; 32.$ (1) bekezd6se 6rtelm6ben az iigykiosztSsrajogosult bir6s6gi
vezeto az ijgy int6z6s6vel m6sik tanricsot jelol ki aktzdrhs, abiro szolgillati viszonydnak
megszrin6se, a tart6s tdvoll6te, az ij;gy je1leg6re is figyelemmel t5voll6te, az egyenletes
munkateher biztosit6savagy azigyhfitral6k feldolgoz6sa c6ljhb6l (5.8. iltoszt6s ."trai.;
- 2'3.4'2. Ha a bir6 vagy a bir6s6gi titk6r alitrgyallsi napjSn e16re nem l6that6 okb6l nem
jelenik meg a szolgiiati hely6n, sor keriilhet a kitizott thrgyalfus (meghallgat6s) m6s
id6pontra tort6no hivatalb6li elhalasztdstra, amelyre tfugyalSs eset6n m6sik bir6,
meghallgatSs eset6n mfsik bir6s6gi titkrir jogosult.
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2.3.4.3. A tfirgyalits elmarad6str6l az el6rhet6 iigyfeleket, k6pvisel6ket, az errol va16
tudom6st szerz|stkovetoen azonnal,lehetos6g szerint olyan idoben kell t6jekoztatni, hogy
sz6mukra a szi.iks6gtelen megjelen6s elkeriilheto legyen, A thrgyalils e1marad6s6r61
thjekoztatfust rovid uton, t6vbesz61on, rgazshgij.gyt alkalmazott is adhat. A megjelent
k6pviselokkel, felekkel a ttrgyal6s elmarad6s6nak t6ny6t az ezzel megbizott bir6 vagy
bir6s6gi titkdr kozli.

-

sult biro s6gi v ezeto :
Az az igazgatasi vezeto, aki az elore meghatdrozott m6dszerek szerint az il.gyek kioszt6s6t
vegzi (5.1. pont)
2.3

.

5

. U gyelo szt6sra j o go

2.3 .6. Ugyeloszt6s m6dja:

iigyeloszt6s a biros6gi vezetok, a tanhcsok, az egyes bir6k 6s biros6gi titk6rok
vonatkozfsftban a gUSZ 31. g-a 6s azIg. szab. 116. $. (1) bekezd6se a1apj6n, az 5. pontban
meghattrozott m6dszerek szerint tort6nik.

Az

2.3.7 . Kiemelt jelentos6gu iigyekben torl6no elj6r6s:
A kiemelt iigyekben e1j6r6 birokat az 1.6s3. szhmimell6klet tarfalmazza.

3. Alapfogalmak
Az iigyeloszt6si rend szempontj6b6l iigyszak a civilisztikai iigyszak (amely mag6ban
foglalja a polg6ri 6s a gazdas6gi iigyszakot is ) 6s a bi.inteto i.igyszak.

3.1.

3.2.

A BUSZ 2. $. 18. pontja 6rtelm6ben iigycsoport:

-

elso foki gazdasdgi Peres iigY
els6 foki gazdas6gi nemperes tigy
els6 folcri egy6b (vegYes) iigY
els6 fokit biinteto Peres iigY
elso fokir biinteto nemperes iigy
els6 fokir szab6lys6rt6si peres iigy
elso foku szab6lys6rt6si nemperes iigy

a bir6s6gi iigyek tittgyuk, valamint
az alkalmazando anyagi 6s elj6rSsi szab6lyok azonoss6ga, kiilonboz6s6ge, vagy specialit6sa
vannak :
s z erinti csoporto sit6s a. A j Sr6sbiro s 6 gol az al 6bbi iigycsoportok
elso fohi polg6ri Peres iigY
elso fokir polg6ri nemPeres iigY

3.3. Az lg.szab. lI4. $. (1) bekezd6se 6rtelm6ben az iigybeoszt6s annak meStat|rozhsa,

hogy a biriti, a biros6gi titkArok mely iigyekben j6rhatnak el. A bir6k 6s a bir6s6gi titk6rok
elj6ihatnak az elso fokri peres, nemperes 6s egy6b vegyes iigycsoportbatartozo iigyekben.

3.4.

Az lg.szab. 114. $. (1) bekezd6se

6rte1m6ben, az igyktoszt6s annak a meghat6rozSsa,

hogy aztigyek kioszt6s6ra a tan6csok (bir6k), a bir6sSgi titk6rok 6s bir6s6gi igyintlzok 6ltal
ar Ugybeoszths szeint rntezett iigycsoportokon beltil milyen szab6lyok szem el6tt lartilshval
keriil sor (5. pont).
bekezd6se 6rtelm6ben a kirendel6s a
bir6nak a bir6s6gok kozotti iigyteher egyenletes eloszt6s6nak biztosit6sa, vagy a szakmai
fejlod6s6nek elosegit6se 6rdek6ben m6s szolgiiatrhelyre tort6n6 kirendel6se'

3.5. A 2011.6vi CLXII. torv6ny (Bjt.) 31. $.(2)
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4. A bir6sfgon

mtikiid6 tigyszakok

A j6r6sbir6s6gbirii, tan6csai es igazshgiigyi alkalmazottar a polg6ri perrendtarl6sr6l sz6l6
1952. 6vi III. torv6nyben (a tov6bbiakban Pp.), a biinteto elj6r6sr6l s2616 1998.6vi XIX.
torv6nyben 6s az egy6b jogszabillyokban meghatarozott, a B6k6scsabai J6r6sbir6s6g
hat6skor6be 6s illet6kess6g6be tarIoz6, a 3.2. pontban megjelolt iigycsoportokba sorolt
tigyekben jdrnak el.

A j6r6sbir6s6gon mrikodo iigyszakok:
4.1. Biinteto
a) biintetoiigyek
1. B. elsofokri buntet6iigy
2. Fk. f,ratalkoru biintetoiigye
3. Bpk. biinteto nemperes rigy
4, R. bir6s6gi mentesit6s ir6nti iigy
5. Bs., Bsf. semmiss6gi iigy
6. Nt., Ntf. n6pfelkel6si iigy
7. Beii. egy6b (vegyes) iigy
b) szab6lys6rt6si rigyek
1. Szk. szabflysert6si hat6s6g hat|rozata ellen benffitott kifog6s (panasz),
2. Sze. szab6lys6rt6si elz6r6ssal is srijthat6 szab6lys6rt6s miatti tigy,
3. Szo. szab6lys6rt6si tigyben emelt rigy6szi 6v6s,
4. Szve. szab6lys6rt6si egy6b (vegyes) iigy,

4.2. Civilisztlka
4.2.I.Ide turtozLk

a

polg6ri 6s a gazdasdgrigyszak.

- 4.2.2. Polg6ri iigyek
4.2.2.1.Ide tartozlk:
1. P. els6folcu polg6ri peres iigy
2 Pk. polg6ri nemperes tigy
3. Pv. egy6b (vegyes) iigy

- 4.2.3. Gazdas6gi iigyek
4.2.3.1.Ide tartozik:
1. G. elsofoku polg6ri peres iigy
2. Gpk. polg6ri nemperes i.igy

5.
5.1.

Az iigyszakok szerinti iigykiosztfs

Az iigykioszthsra jogosultak

:
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Az igyek kioszthsdt biibnteto iigyszakban a j6r6sbiros6g elnoke, polgtri iigyszakban a
j6r6sbir6s6g elnokhelyettese vegzi. Az elnok 6s elnokhelyettes valamelyiki.ik t6vo116te eset6n
egym6st helyettesiatik.
Mindkettejiik t6voll6te eseten polg6ri 6s biinteto ugyszakban iigyszakonk6nt a jelenlevo
leghosszabb szolgtiati id6vel rendelkezo bir6, illetve az o tAvol16ti.ik eset6n a kovetkezo
I e gho s sz abb szol giiali idej u biro helyettesiti.
5.1.1. A j6r6sbiros6g elnoke a kioszt6snak a bir6k, a biros6gi titk6rok, a biros6gi ijgyintlzok
kozotti munkateher jelentos elt6r6s6t eredm6nyez6 hatdsf-i- (munkateher kiegyenlit6s6nek
elve), tov6bb6 az ugyeloszt6si rend m6dosit6s6nak sziiks6gess6gdt negyed6vente
feliilvizsg6lja, 6s szuks6g eset6n kezdemEnyezi az iigyeloszt6si rend modosit6s6t. I 612015.
(XI.30.) OBH utasit6s 1 15.$,(1) bek. d, pontja /

5.2.

A Busz.30.$-a 6rtelm6ben

a kezdoiratot 6s a kezd5iratk6nt kezelendo iratot az

esetleges elozmlnyt iratokkal felszerelve a lajstromba torl6no bejegyz6s napj6n, de
1egk6s5bb az erkez1st koveto munkanapon kell bemutatni az igykrszt6lsra jogosult
vezetonek.
5.3.
Az iigykiosztfs alapja minden iigycsoportban az erkez6si sorrend
5.4.
Tobb iigyelosztfsi m6dszer egyi.ittes alkalmazdsdval kiosztand6 iigyek
kioszt6s6nak szab|ly a :
Brintet5 iigyszakban:

-

Peres (B) - 6s nyomozdsi irgyeken

kivlili nem peres (Bk, Beii, R. stb.) kioszt5st

az elnok v6gzi,

aznem automatikus.

Az alkalmazott elv'. A bir6s6gra lrkezo igysz6m mellett a ,,nagysz6mok

tcirvdnye"

szerinti iigyteher kiegyenlit6d6s csak hossz(r, ak6r 6ven trili id6intervallumban val6sulna meg Ez1rt

a

fenti rigyeloszt6si rendnek megfelel6en, lehet6leg az

a

egyed.etes tigyterhet biztositva

tort6nik

szign6l6s.

Ebben

a

korben m6rlegel6sre keriil az igyek terjedelme (vSdlottak, cselekmdnyek

szhma),

soronkivrilisdgi koriilmdnyek, torw6nyt l<tz6rtshgok, valamint az adott tan6csra kiosztott folyamatban
l6v6 iigyek osszesitett sirlysz6ma 6s ezeken beliil is az |tlagot meghalad6 munkaig6nyti tigyek szhma.

Nyomoz6si bir6 feladatkor6be tartoz6 iigyek (Bny) eset6n a szigndl6s automatikus. A
nyomoz6si bir6 t6vo116te eset6n k1zi szignhl6s t6rt6nik, az 5rkezo iigyek saj6toss6gainak 6s a tobbi
tan6cs t6rgyal6si elfoglalts6gSnak a figyelembev6tel6vel, ar6nyos kioszt6st el6rve.
PoleSri rigyszakban:

A peres iigyek (P) kioszt6sSt az elnokhelyettes v6gzi, az nem automatikus. Azonban a fenti
iigyeloszt6snak megfeleloen az 6rkezdsi sorrend szerint keriilnek kioszt6sra iigyek a tan5csoka. Ettol
elt6r6st azok az iigyek k6pezik, amelyeknek kdzvetlen elozm6nye van egy adott tan6csnSl
(felfliggeszt6s, sziinetel6s, bir6s6gi meghagy6s, id6z6s kibocsSt6s n6lkiili elutasit6s utSni 30 napon
beliili benyijt6s, hatSlyon kiviil helyez6s stb.) mert ezen esetekben a kor6bbaneljSrt tan6cs kapla az
tigyet.

-

A

polg6ri peren kivi.ili iigyek (Pk)

a

szignSl6s

iigytipusok szerint automatikus.
A v6grehajt6si iigyszakban a szignSl6s automatikus.

az igyeloszt6si rendben

meghalSrozott
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S

-

zab6iys6rt6si iis)/szakban:

A

szign6l6s az ugytipusnak6s az 6rkez6snek meqfelel6en automatikus.

-

A tan6csok tan6cs sorrendben elore meghat|rozott - heti v6lt6sban intezik az r.igyeket,
automatikus kioszt6s mellett. Amennyiben a menekiiltiigyi rigyek int6z6s6re beosztott bir6 abeoszt6si
het6n hi6nyzik, ot a'7.sz. tandcs (dr. Szikszai Emese) helyettesiti. Ebben az esetben a Bny-es rigyek
int6z6s6nek zcikken6mentess6ge 6rdek6ben az igyek vagy azok egy rdsze fitszignfiilsra kenilhet a
tdnylegesen dolgoz6 brintet6 bir6kra.

-

Az iigyeloszt6si rendt6l az eljilrhsi tcirv6nyekben szab6lyozott esetekben, tov6bb6

tgazgaLftsi irton a

bir6s6g mrikod6s6t 6rinto fontos okb6l lehet elt6mi.

5.5. Az 5.3. pontban meghatitrozott, 6ltal6nosan alkalmazottigyktoszt6s m6dszereitol tort6no
elt6r6s esetei:

5.5.1. Elt6r6s

azigy tfrgytthoz k6pest

Azigytfirgy szerint a mell6kletekben felttintetettek szerint nincs

elt6r6s.

5.5.2 Elt6r6s azigy perjogi saj6toss6gaihoz k6pest
5.5.2.L Soron kivi.il int6zendo iigyet valamennyi bir6 tfirgyal
5.5.2.2. Egyesit6s, egytittes elbirdl6s szriks6gess6ge eset6n a kor6bban lrkezett ugyet intezo
tandcs j6r el.
5.5.3. Elt6r6s az egyenletes munkateher biztosit6sa 6rdek6ben
5.5.3.1. A bir6 kizfrdsamiatt: az rigykioszths fital|nos m6dszere alapjfn,
5.5.3.2. Azigyhdtral6k feldolgozilsa miatt: amennyiben valamely tan6csnril/bir6nfl onliib6j6n
kivil az 6tlagos mennyis6get meghalad6 folyamatos iigy van, dtmenetileg mentesitheto az ij
iigyek rd tort6nS kioszt6sa al6l
5.5.3.3. Az iigy munkaig6nyess6ge, terjedelme miatt: az a tanlcslbiro, akt abban a h6napban
mar kapott nagy munkaig6nyii vagy nagy terjedelmri rigyet, az rlyen kioszt6sakor figyelmen
kiviil maradhat,
.5.4. Elt6r6s egy6b kortilm6ny eI<hez k6pest
5.5.4.7. It6lkez6si sztnet tartama alatt az adott idoszakban munk6t v6gzo, nem szabads6gon
l6v6 bir6k kozott kenilnek kioszt6sra a soron kivtili rigyek, 6s azt a thrgyalils napjan munkilt
v6gz5, nem szabads6gon l6vo bir6ra kell 6tosztani.
5

5.5.4.2. A bir6 t6voll6te miatt - figyelemmel az ijgy jelleg6re: a t6vo116v6 bir6 soron kivtili
0gyet nem kap.
5.5.4.3. A bir6 szolgiilati viszony6nak megszrin6se miatt az utols6 munk6ban toltott napt6l
kezdodoen rij iigyet az 6rintett bir6 m6r nem kap, a folyamatban maradt iigyei az id;gykioszths
6ltal6nos m6dszere szerint ittosztlsra keriilnek.
5.5.4.4. Azrjgy elSzmenyt elj6r6s5val fenn6ll6 osszefiigg6s miatt:
- azijraindult iigy az abban a kor6bban eljhrttanhcsra/bir6ra,
- a hat6lyon kivtl helyezettigyet az eredetrleg kijelolt tan6cs/bir6 folytatja
- aperajil|si rigyekben az alapigyben elj6rt tanScs/bir6 kizitrt.
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5.5.4.5. A bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt: a tart6san t6vol l6vo birora fj tigy
nem kertil kioszt6sra, az iigyek az 5.3. pontban felsorolt 6ltal6nos m6dszerek alaplitn az o
fr gyelmen kivtil ha gy its 6v al keriilnek ki o szt6sra.

5.6.

A vezetok 6ltal tntezett iigyek

modj6t befoly6solhatja a t6rgyal6si
A r6szi.ikre tort6no iigykioszt6s
feladatok
munkaterhe.
k<itelezetts6g m6rteke 6s az rgazgat6si
az 6ltal6nos m6dszerek alapj6n tort6nik az 5.3. pontban megjeloltek szerint.

A biros6gi vezetok rlszere az igyek kioszt6s6nak

5.7. Az iigykioszt6s menete

bir6s6gok egys6ges iratkezel6si szabdlyzatr6l sz6l6 1712014. (XIL23.) OBH utasit6s (a
tov6bbiakban Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezdoiratot 6s a kezdoiratk6nt kezelendo iratot
iigyiratk6nt az esetleges el6zm6nyi iratokkal felszerelve a lajstromba tort6n6 bejegyz6s
napj6n, de 1egk6s6bb az 6rkez6st kovet6 munkanapon az irodavezetb bemutatja. Az lijgy
kioszt6s6ra jogosult bir6s6gi vezeto az eljftro birot legk6sobb az irat bemutathsht koveto
munkanapon a jelen tigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfeleloen kijeloli. A kijelol6s utd.n
az nalot nyomban vissza kell juttatni az irodira. Az toda az elj6ro bir6 kijelol6se ut6n amennyiben azt a sztgnflo m6g a lajstromban nem rogzitette - a lajstromba bejegyzi az eljfro
biroltanfrcs sorszitmirt, majd az uatot a bir6nak a kijelol6s napj6n, de legk6sobb a kovetkezo
munkanapon bemutatja.

A

5.8. Az 6toszt6s rendje

Az iigyek Stosztdshra csak kiv6telesen, jogszab6lyban irt felt6telek fenn61l6sa eset6n keriilhet
sor azza\, hogy ilyen esetben az ijgy kioszt6sa az iigyeloszt6si rendben meghathrozott
61ta15no s szab6lyok szerint tort6nik.
5.8.1. Az ffioszISs esetei: A bir6s6g elnrike, illetve az iigykioszthsrajogosult m6s bir6s6gi
vezeto az iagy int6z6s6vel m6sik tan6csot (birot) jelol ki a kizhrhsa, a bir6 szolghlati
viszony6nak megsztin6se, a tart6s t6vo116te, az ijgy jelleg6re is figyelemmel t6voll6Ie, az
egyenletes munkateher biztositftsa, az iigyh6tral6k feldolgozhsa, a bir6 6thelyez1se, tart6s
kirendel6se 6s kiz6r6sa eset6n.
5.8.2. E1j6r6s az ;jgy 6toszt6sakor: 6toszt6skor az iu;gy iratai bemutallsra keriilnek a kioszt6sra
jogosult vezet6nek, o az tralon az ifioszths ok6nak megjelol6se mellett m6sik tan6csot (bir6t)
jelol ki, 6s d6tummal, al6ir6ssal e116tva bemutatja az irodlnak az igyet az fttoszlils lajstromban
tort6no fifrezelese 6rdek6ben. A Beisz. 87. $. (1) bekezd6se 6telm6ben a kijelol6s m6dosit6sa
eset6n az iroda az igytrat bemutat6s6val 6rtesiti mind a kor6bban, mind az rijonnan kijelolt
birot. Az 6tosztds az 6ltal6nos iigykioszt6si m6dszerek szerint tort6nik.
5.9. A jelen iigyelosztAsi rend az 1.,2. 6s 3. szitmu mell6kleteket tartalmazza

B6k6scsab a,2017 .

februfr

28.

I

&

lna
rrisfg elniike

1. szrimri mell6klet
A beosztott bir6k 6,Jtal intflzett iigyek

A mell6klet idobeli hatfiya: 20li . janu6r 1- december
tan6cssziim

3

1

.napja.

bir6 neve

int6,zett

ii

gycso po rto

k

kdnyszerftds)
- Nemi 61et szabadshga 6s a nemi erkolcs elleni

btincselekm6nyek (ktil on o s en az

er d s z ako s

cselekmdnyek)

- Gyermekek 6rdek6t s6rto 6s a csal6d elleni
o s e n a ki s ko r i v e s z 6 ly e z t e t ti s e)
- Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapveto jogok elleni
brincselekm6nyek
- Kcjzlekeddsi brincselekm6nyek
(j drmiiv e z e td s itt as dll ap o tb an,
j drmiiv e z e t d s b 6 dult dll ap ot b an,
Jdrmilve zetd s tiltott dten ge dd s e)
- Kornyezet 6s termdszet elleni brincselekm6nyek
- IgazsdgszolgSltat6s elleni brincselekmdnyek
- Komrpci6s brincselekm6nyek
- Hivatali brincselekm6nyek,
- Hivatalos szem6ly elleni brincselekm6nyek
-Kozbiztons6g elleni brincselekm6nyek, igy a
robban6anyaggal vagy robban6szerel vissza6l6s,
16feglruerrel vagy l6szerrel vissza6l6s
- Koznyugalom elleni brincselekmdnyek
- Kozbizalom elleni brincselekm6nyek,
- KozigazgatSs rendj e elleni brincselekmdnyek,
- Vagyon elleni er6szakos brincselekm6nyek 6s
- Vagyon elleni cselekm6nyek,
- Szellemi tulajdon elleni brincselekm6nyek
br.incs elekm6nyek (kiil on

dr. Varga Magdolna

1.8.

a2072. C. tcirv6ny XLL fejezete szerinti Gazdasilgt
brincselekmdnyek, 6s a sz6mvitel rendj6nek megs6rt6se
- kiemelt -ielentosderi iigyek.
- magSnv6das 6s p6tmagSnv6das rigyek

- alapiigyhd z tartoz6 kiilonleges elj6r6sok,
- ISrgyalils melloz6s6vel elbirSland6 ugyek,
- nyomoz5si bir6i feladatok (Be. 207. g (2) (5)
-

bekezd6s:
- menektiltri gyi oizettel kapcsolatos tigyek (a
Mened6kjogr6l sz6l6 2007. 6vi LXXX. trjrv6ny szerinti

elj5r6sok)
- nyomozSsi bir6i feladatok (Be. 207. g (2)

7.8

dr. Szikszai Emese

-

(5)

bekezdds
- bir6sdg el6 Sllft6s sor6n bedrkezo biinteto peres rigyek

jellemz6en:
testi sdrtds

-

itt as allap
znyugal

ko

an j iirm{itt e z e tri s
nt, ko zb i z al om el I en

o tb
o

i

b

[inc

seIe

knui ny

e

k

vagyon elleni erdszakos 6s vagyon elleni
b{incselekmdnyek
- alapugyhci z tartoz6 kiilonleges elj 6r6sok,
- menekiiltiigyi orizettel kapcsolatos iigyek (a
Mened6kjogr6l sz6l6 2007.6vi LXXX. tcirv6ny szerinti
elj6rAsok)
- Elet testi 6ps6g, eg6szs6g elleni btincselekm6nyek,
(kiil on o s en a t e s t i s,!rt d s, s e g[t s d gnyili t ds e I mul as zt ds a)
- E g6szs6get v esz67y ezteto brincselekm6nyek
(kdb ft 6 s z err el elkdv

e te

tt

cseIe

km dny e k)

- Emberi szabads6g elleni btincselekm6nyek
(kdny s z erm unka,

sz

em

d

ly

i

s z ab

ad s dg me gs 6r t ti s e,

kdnyszerltds)
- Nemr 61et szabads6ga 6s a nemi erkolcs elleni
ne m er 6 s z ako s c s e I e kmdny e k,
kiil ono s en a pr o s tittic i6v al kap c s o I at o s ak)
- Emberi m6lt6s5g 6s egyes alapvet6 jogok elleni

brincselekm6nyek (a

br.incs elekmdnyek (ma gdn I ak s d r t 6 s, z akl at d s)

t0.8.

dr.Iszhly Gyorgy

- Kozleked6si brincselekm6nyek
- Kornyezet 6s term6szet elleni brincselekm6nyek
(killono s en orvv adds z at, orv hal ds z at,
hulladdkgazddlkodds rendj 6nek me gs 6rtds e)
- Hivatalos szem6ly elleni brincselekm6nyek
- KozbiztonsSg elleni biincselekm6nyek, igy a
robban6any aggal vagy robban6szerrel vissza6l6s,

lofegyverrel vagy loszerrel vissza6l6s
- Koznyugalom elleni brincselekm6nyek
(kalana s en gar dz das dg, r e ndb ont ds)
- Kozbizalom elleni biincselekm6nyek,
- Vagyon elleni er6szakos btincselekm6nyek 6s
- Vagyon elleni cselekm6nyek,

- mag6nv6das

11.8.

Borb6lyn6 dr. Acs Ildik6

6s p6tmag6nvSdas

rigyek

- Elet testi 6ps6g, eg6szs6g elleni brincselekm6nyek,
- Eg6szs6get veszllyeztet6 btincselekm6nyek
- Emberi szabads6g elleni biincselekm6nyek
(kdny s z er munka, s z e md ly i s z ab ad s d g me gs dr t d s e,
kdnyszer[tds)
- Nemi 61et szabadsSga 6s a nemi erkolcs elleni

brincselekm6nyek
- Gyermekek 6rdek6t s6rto 6s a csal6d elleni

bfincselekmdnyek
- Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapveto jogok elleni
brincselekm6nyek

- Kcjzleked6si brincs elekm6nyek
(l drm[iv e ze td s itt as dllapotb an,
j drm[iste zetds b 6dult allapotb an,
Jdrm{ivezetds tiltott dtengedd s e)
- Kornyezet 6s termdszet elleni brincselekm6nyek
(kAl on

o s en a kornye z e tkdr o s ftds, t ermd s z e tkar
hul I add kgazddl kodds r endj dn e k me gs er t d s e)

os

ft ds,

- Igazsdgszolg6ltat6s elleni bLincselekmdnyek
- Komrpci6s brincselekm6nyek
- Hivatali btincselekm6nyek,
- Hivatalos szem6ly elleni brincselekm6nyek
-Kozbiztonsdg elleni brincselekm6nyek, igy a
robban6anyaggal vagy robban6szerrel vissza6l6s,
lSfegyverel vagy lSszerrel vissza6l6s
- Koznyugalom elleni brincselekm6nyek
- Kozbizalom elleni btincselekm6nyek,
- Kozigazgat6s rendj e elleni brincselekm6nyek,
- Vagyon eileni eroszakos brincselekm6nyek 6s
- Vagyon elleni cselekm6nyek,
- Szellemi tulajdon elleni brincselekm6nyek
- kiemelt jelent6s6gri iigyek,

- magfinvddas

6s p6tmag5nv6das iigyek
- alaprigyho z tartoz6 kiilonleges elj6r6sok,
- t6r gy al6s melloz6s 6vel elbir6land6 r.igyek,
- nyomoz6si bir6i feladatok (Be. 207. S (2) (5)
-

bekezd6s:
- menekiiltr.igyi orizettel kapcsolatos iigyek (a
Mened6kjogr6l sz6l6 2007. 6vi LXXX. torv6ny szerinti

eli6r6sok)
- Elet testi 6ps6g, eg6szs6g elleni brincselekm6nyek,
(t e s t i s dr td s, s e gfts d gnyilj tds e lmul as z t ds a)
- Egdszs6get v eszdlyedsto brincselekm6nyek
- Emberi szabads6g elleni brincselekm6nyek

(kdnyszermunka, szemdlyi szab adsdg megsdrtds

e,

kdnyszer{tds)
- Nemi 6let szabads6ga es a nemi erkolcs elleni
brincs elekm6nyek (a n e m er 6 s z ak o s c s e I e l*n dny e k)

13.8.

T6thn6 dr. H6mori Katalin

- Gyermekek 6rdek6t sdrto 6s a csal5d elleni
brincs elekmdnyek (kiil on o s e n a ki s ko r il v e s z d ly e z t e t d s e)
- Emberi m6lt6s6g 6s egyes alapveto jogok elleni
brincselekmdnyek
- Kozleked6si btincselekm6nyek
- Kornyezet 6s term6szet elleni brincselekm6nyek
(kornyezet 6s termdszetkdros ftds, hulladdkgazddlkodds
rendjdnek megsdrtdse)
-

Igazsilgszolg|ltatSs elleni biincselelcndnyek

Hivatali biincselekm6nyek,
Hivatalos szem6ly elleni btincselekm6nyek
Koznyugalom elleni brincselelcn6nyek
Kozbizalom elleni biincselekm6nyek,
Kozigazgat6s rendj e elleni brincselelcn6nyek,
Vagyon elleni cselekmdnyek,
- Szellemi tulajdon elleni brincselekm6nyek
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a2012. C. torv6ny XLL fejezete szerinti Gazdas|gi
brincselekm6nyek, 6s a szSmvitel rendj6nek megs6rt6se
- mag6nv6das 6s p6tmag6nv6das ugyek

- fiatalkoruak elleni elj6r6sok
- alapiigyho z tartoz6 kiilonleges elj 6r6sok,
- t6rgyal6s melloz6s6vel elbir6land6 flgyek,
- nyomoz6si bir6i feladatok (Be. 207. $ (2) - (5)
bekezd6s:
- menelailtiigyt orrzettel kapcsolatos rigyek (a

Mened6kjogr6l s2616 2007.6vt LXXX. torv6ny szerinti
eli6r6sok)
- Elet testi 6ps6g, eg6szs6g elleni btincselekmdnyek,
- Eg6szs6geI veszlly ezteto btincselekm6nyek
- Emberi szabads6g elleni btincselekm6nyek
(kd ny s z e r munka,

s

zem 6

ly

i

sz

ab ad s d g m e gs tir

t d s e,

kdnyszer[tds)
- Nemi 6let szabads6ga 6s a nemi erkolcs ellem
brincselekm6nyek (a nem erdszakos ds a prostittici1s
cselekmdnyek)
- Gyermekek 6rdekdt s6rt6 6s a csal6d elleni
brinc s el ekm6nyek (k iil o n o s en a ki s koru v e s z 6 ly e z t e t d s e)
- Emberi mdlt6s6g 6s egyes alapveto jogok elleni

14.8.

2.P.

dr. Tom6n6 dr. Liszkai Judit

brincselekm6nyek
- Kozleked6si brincselekm6nyek
(j drm iiv e z e td s ittas dll ap otb an,
j drmiiv e z e t d s b 6 dul t dll ap otb an,
Jdrmiiv eze tds tiltott dtengedds e)
- Kornyezet 6s term6szet elleni brincselekm6nyek
- IgazsilgszolgSltaths elleni btincselekm6nyek
- Komrpci6s btincselekm6nyek
- Hivatali btincselekmdnyek,
- Hivatalos szem6ly elleni btincselekm6nyek
- Koznyugalom elleni brincselekm6nyek
- Kozbizalom elleni biincselekm6nyek,
- Kozigazgat6s rendj e elleni btincselekmdnyek,

I
Gresorn6 dr. Szab6 Dorottya

l-

l-

ir6nti perek
hlzasshgt
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vagyonJogl lgeny
- h6zass6gi per - amelyben szriloi fehigyelettel
kapcsolatos kereseti k6relem nincs
- gyermek tartSsa ir6nti per,
- torv6nyen alapul6 egydb tartSsi per
- tulajdoni per
- biftokv6delmi per
- lak6srigyi perek,
- orokl6si per
- szerz6d6ses jogviszonyb6l eredo kotelmi per,
- szerzod6sen kivi.ili k6rt6rit6si per
- vlgrehajtflssal kapcsolatos per
- egy6b per

- gazdas|giper,
- kiemelt jelent6s6gri rieyek.
nemperes iigyekbol intlzett iigycsoportok:
- t6voltart6si iigyek
- apas6g v6lelm6nek megdontdse nemperes elj6r6sban

- egyezsegi kis6rlet
- v6laszt6si n6vj egyz6kkel kapcsolato

sjo

gorvo slat

- menekriltiigyi ortzettel kapcsolatos rigyek (a
Mened6kjogr6l sz6l6 2007. 6vi LXXX. torv6ny szerinri

eli6r5sok)
- apas6gi 6s szfirtnazds meg6llapitSsa ir6nti perek
- gondnoks6ggal kapcsolatos perek
- h6zasshgi peren kivtil 6rv6nyesitet L hhzassilgi

vagyonjogi ig6ny
- gyermek tarlilsa ir6nti per
- tcirv6nyen alapul6 egy6b tart6si per
- tulajdoni per
- birtokvddelmi per

- Iak6siigyi perek

3.P.

dr. Tom6 Csaba

- orokl6si per
- szerz6d6ses jogviszonyb6l ered6 kotelmi per
- szerz6d6sen kiviili k6rt6rit6si per
- v6grehajt6ssal kapcsolatos per
- egy6b per

- gazdas|giper
- kiemelt jelentos6sri iig.vek.
nemperes iigyekbol int Ezett iigycsoportok:
- tSvoltart6si iigyek
- apas6g v6lelm6nek megdcintdse nemperes eljSr6sban

- egyezs6gi kis6rlet
- v6laszt6si n6vj egyz6kkel kapcsolato

s

j

o

gorvoslat

- menektiltii gyi lrizettel kapcsolatos rigyek (a
Mened6kjogr6l sz6l6 2007.6vi LXXX. torw6ny szerinti

eli6r6sok)

4.P

dr. Czepo Katalin

- hSzassSgi per
- apas6gi 6s szdrmazhs meg6llapit6sa ir6nti perek

- gondnoks6ggal kapcsolatos perek
- orokbefogad5ssal kapcsolatos perek

t2
- hfnassitgi peren

kiviil drv6nyesitett hdzassdgi

vagyonjogi ig6ny
- sziiloi fehigyelettel kapcsolatos perek
- gyerrnek Iafi|sa ir6nti per
-

kapcsolatt art6s szab|Ty oz6sa
torv6nyen alapul6 egydb tart6si per
tulajdoni per
birtokvddelmi per

- lak6siigyi perek
- orokl6si per
- szerz6d6ses jogviszonyb6l eredo kotelmi per
- szerzodlsen kiviili k6rt6rit6si per
- v6grehajt6ssal kapcsolatos per
- egy6b per
- gazdashgiper
- kiemelt jelentosdgri iieyek.
nemperes iigyekb6l intezetl rigycsoportok:
- tSvoltart6si rigyek
- apas6g v6lelm6nek megdont6se nemperes eljdr6sban

- egyezs6gi kis6rlet
- v6laszt5s i n6vj e gyz6kkel kapc

s

o

lato s j o gorvo sl at

- menelcriltiigyi orizetLel kapcsolatos rigyek (a

Mened6kjogr6l sz6l6 2007. evi LXXX. torv6ny szerinti
eliSr6sok)
- h6zass6gi per
- apas6gi 6s sz6rmaz6s meg6llapit5sa ir6nti perek

- gondnoks6ggal kapcsolatos perek
- orokbefogad6ssal kapcsolato s perek
- hSzassdgi peren kiviil drvdnyesitett hhzass|gi

vagyonjogi ig6ny
- sziil6i feliigyelettel kapcsolatos perek
- gyermek tarthsa ir6nti per
- kapcsolattart 6s szab|ly ozhsa )
- torv6nyen alapul6 egydb tart6si per
- tulajdoni per
- birtokv6delmi per
- lak6siigyi perek
- orokl6si per

5.P

Sebokn6 dr. Barna Andrea

- szerz6d6ses jogviszonyb6l eredo kotelmi per
- szerz6d6sen kivtili kSrt6rit6si per
- vlgrehajtflssal kapcsolatos per
- egy6b per
- gazdasSgtper
- kiemelt jelent6s6eri ugyek.
nemperes iigyekb6l intezett iigycsoportok:
- t6voltart6si iigyek

- apasSg v6lelm6nek megdont6se nemperes eljSr6sban
- egyezsdgi kis6rlet
- v6laszt6si n6vj egy zlkkel kapcs olato s j o gorvo slat
- menektiltrigyr oizettel kapcsolatos rigyek (a
Mened6kiosr6l sz6l6 2007. evr LXXX. torv6ny szerinti
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elj6r6sok)
- h6zassdgi per
- apas6gi es szhrmazils meg6llapit6sa ir6nti perek

- gondnoks6ggal kapcsolatos perek
- orokbefogad6ssal kapcsolatos perek
- hhzassdgi peren kivLil 6rv6nyesitett hdzasshgi

18.P.

dr. Szendi-Horv6th Erika Ida

vagyonjogi ig6ny
- szrilSi feliigyelettel kapcsolatos perek
- - kapcsolattartds szab|lyozhsa
- gyermek tarthsa ir6nti per
- torv6nyen alapul6 egy6b tart6si per
- tulajdoni per
- lak6siigyi perek
- orokldsi per
- egy6b per
- kiemelt ielent6s6gri tigvek.
nemperes iigyekbol intezett iigycsoportok:
- t6voltart6si iigyek
- apas6g v6lelm6nek megdont6se nemperes elj6r6sban

- egyezsdgi kis6rlet
- vSlaszt6si n6vj egyz6kkel kapcsolato

sjo

gorvoslat

- menekriltiigyi oizettel kapcsolatos tigyek (a
Mened6kjogr6l sz6l6 2007.6vi LXXX. torv6ny szerinti
elj6rdsok)

l4

2. szhmfi mell6klet

titkfrok 6ltalintOzett iigyek

A beosztott

A mell6klet idobeli hat|lya 2017 . febru6r 1- december 31.napja.
tanacsszam

bir6sfei titkdr neve

I5.tandcs

dr. Csepregi Zita

rtok
- szab6lys6rt6s - kifog6sra indul6 iigyek(Szk)
- szab6lysdrtds - elz6r6ssal biintetheto iigyek I12 resze (Sze)
int6zett

- szab6lys6r16s

-

ii sv cso Do

bir6s6g el6

61lit6s

(Sze)

- panasznap tart6sa

- v6erehait6si peren
- szabSlys6rt6s
- szab|lysert6s

kiviili iigyek

- elz6r6ssal buntethet6 rigyek ll2 r1sze
- egy6b rigyek (Szo., Szve, Szpi.)

Brintet6 iigyszak:
- mag6nvSdas iigyekben athrgyal6s megtart6sig az iigy teljes
korii elok6szitlse, a titk6ri hat6skorben is meghozhat6
dont

6s

ek kordb en a hat6r o zatho zatal 6 s e gy6b int 6zked6 s ek,

- titk6r 6ltal is intdzhet6 kiilonleges eljSr6sok
- 3 havonta kijelolt brinteto tandcs mellett a bir6i
ir |ny it6s 6v al 6s felii gyel et 6vel a biintet6ii gyekb en

16. tandcs

v6

gezhelo

titk6ri feladatok, valamint abir6 6ltal egy6bkdnt r\bizott
feladatok ell6t6sa (telj es koni t6rgyal6s el6k6szit 6s, hathr ozal
szerkeszt6s, szak6rtoi bizonyit6s elok6szit6se, szak6rtok
kirendel6se stb.)
- Darrasznal tarl6sa
- vdgrehajtdsi peren kivuli ilgyek,

24. tandcs

dr. Gyalog Rendta

polgdri peren kivilli iigyekbril a bfr6sdgi titkdri hatdskorb<
tartoz6 ilgyek
- panasznap tartdsa
-
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3. szfmri mell6klet
A kirendelt bfr6k i,Italint0zett iigyek

A mellOkle idtibeli hatilva: 2017. anu{r 1- december 31.nania.
tanfcsszdm

bfr6 neve

kirendel6s
honnan

int6zett iigycsoport
id6tartam
- Elet testi 6ps6g, eg6szs6g elleni

b[incselekmdnyek,
- E g6szs 6 get v eszeTy ezIeLo
brincselekm6nyek
- Emberi szabads6g elleni

brincselekm6nyek (kdny s z ermunka,
s zemd lyi s z ab ads dg m e gs drtds e,
kdnyszerftds)
- Nemi 6let szabads6ga 6s a nemi erkolcs
elieni brincselekm6nyek (a nem erdszakos
6s a prostittici1s cselekmdnyek)

- Gyennekek 6rdek6t s6rto 6s a csal6d
elleni brincselekm6nyek (kill onds en a
ki s koril

v e s z d ly e z t e td s e)
- Emberi m61t6s6g 6s egyes alapveto

jogok

elleni brincselekm6nyek
- Kozlekeddsi brincselekm6nyek
Q drmiiv

e

ze t d s i tt as

dllap

o tb

an,

j drmiiv e z e t d s b 6 dul t dll ap otb an,
Jdrmiiv

e z e t d s t ilt ott dte n ge dd s e)
- Korrryezet es term6szet elleni

brincselekm6nyek
- Igazs6gszol g6ltat6s elleni

brincselekm6nyek
- Komrpci6s biincselekm6nyek
- Hivatali btincselekm6nyek,
- Hivatalos szemdly elleni

brincselekmdnyek
- Koznyugalom elleni brincselekm6nyek
- Kozbizalom elleni btincselekmdnyek,
- Kozigazgat5s rendj e elleni

brincselekmdnyek,
- Vagyon elleni er6szakos

brincselekm6nyek 6s
- Vagyon elleni cselekmdnyek,
- Szellemi tulajdon elleni
btincselekmdnyek
- a 2012. C. torv6ny

XLI.

fej ezete szerinti

G azdas|gi btincselekmdnyek, 6s a

sz6mvitel rendj 6nek megs6rt6se

2016.
december

0t.- 20t7
november

Gyulai
9.8.

dr. Bir6 Mariann

J6r6sbir6s6e

30.

- mag6nv6das
.

6s p6tmag6nv6das

rigyek

- alaprigyho z tarloz6 kiilonleges elj 6r6sok,
- menektiltii gyi 6rizettel kapcsolatos iigyek
(a Mened6kjogr6l sz6l6 2007. 6vi
LXXX. torv6ny szerinti elj6r6sok)

r6

