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1. Alapadatok

LL. Az iigyeloszt6si rendet a tdrv6nysz6k elnoke hatSrozzameg. Az iigyeloszt6si rendt5l az elj6rdsi
tcirv6nyekben szabdlyozott esetekben, tovfbb6 igazgatdsi riton a bfr6sdg miikod6s6t 6rint6
fontos okb6l lehet elt6rni.

1.2. Ajiirdsbir5siig ligyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szervezet6rSl 6s igazgat6sdr6l sz6l6 2011. 6vi
CLK. tdrv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapjdn - figyelemmel a 6120L5. (XI. 30,) OBH utasit6s (Ig.
szab.) 115. S (1) bekezd6s6ben meghat6rozott elvekre - a Biroi Tanacs 6s a koll6giumok
velem6nyenek ismereteben a kcivetkez5k szerint hat6rozom meg.

2. A birt6sfgon miikiid6 iigyszakok

2.1. Btintet6
A j6r6sbir6s6g bir6i (tan6csai) 6s igazs6giigyi alkalm azottai a biintetoelj inilsrol szolo 2017. 6vi XC.
tcirvdnyben (Be.) 6s az egyeb jogszab6lyokban meghatdrozott, a jfr6sbir6s6g hat6skdr6be ds
illetdkessdgebe1'artoz6, a kovetkezo i.igycsoportokba sorolt biintet6rigyekben j6rnak el.

2. l .l . Biintet6 tigyszak i.igycs oportj ai felsorolds a
o els6fokir brintetoiigy
o fiatalkonibi.intetoiigye
o bi.intet6 nemperes tigy
. bir6s6gi mentesitds ir6nti i.igy
o nyomozdsi bir6i iigyek
o egy6b (vegyes) iigy

2.2. Szab|lys6rtds
A jdr6sbir6s6g bfr6i 6s igazsrigi.igyi alkalmazottar a szab6lys6rt6sekrdl, a szabdlysertdsi elj6r6sr6l 6s
a szabiilysdrtdsi nyilv6ntarl6si rendszerol szolo 2012. dvi IL torvdnyben (Szabs. tv.) 6s az egyeb
iogszabiiyokban meghat6rozott, aj6r6sbir6s6g hat6skordbe 6s illetdkessdgdbe tartoz6, a kcivetkezo
iigyc s oportokb a s orolt szab ttly sert6s i tigyekb en j 6rnak el.

2.2.1 . Szab6lys6rl6si tigy szak i.igycsoportj ai felsorol6sa
. szab6rys6rt6si elz6r6ssal is sfjthat6 szab6lysdrt6s miatti iigy
. szabfllysdrtdsi hat6s6g hatdrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
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. szabillysdrtdsi penijft6si rigy

S

si elz6r fsr a tcj rtdn o ffiv 6lto ztatils a i r6nti ti gy
ztatilsair6nti iigy

2.3. Civilisztika

2.3.L Civilisztikai rigyszakok felsoroliisa
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.1 . polg6ri rigyszak iigycsoportj ai felsorol6sa. elsofokf polgdri peres i.igy
. polgiiri nemperes tigy
o vdgrehajt6si iigy

2.3.3. Gazdasilgi
2.3.3.1. Gazdas6gi ycsoportjai felsoroldsa. els6fokugazd Ugyo els6foku gazd eres rigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztrls

rigyint6z5 kcjzcjtri
elve), tov6bbd az
szriks69 eseten

Az tigyteher megoszlSsat 6rdemben befoly6sol6, e15re nem lSthat6 k6rrilm6ny bekcjvetkezes6tkcivet6 30 napon behil az tigyelosztdsi rendei fehil iel vizsgalni.

ttesitdst is

l' aki az rigyben 
,r 

B.r" a.pp', 
-azyj 

nn. vagy a szabstv. aiapjiin bfrSk6nt nemtigvf6t dltal bejelentett 6s meg er nem bfr;it.ud;i"dikifog6s eset6t. Akiz6rts'gakor a helyettesit6s Labiilyait keil alkalmazni.

3'2' Az 6ltal6nosan alkarmazott tigykiosztrisi m6dszer meghat6r oz6sa
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Az iigykiosztds alapja minden i.igycsoportban az 6rkezdsi sorrend. Az iigyek tan6csra kiosztdsa
tigycsoporlonk6nt, a soron ktjvetkez6 tigyszilm 6s a taniicsok sz6mozdshnak sorrendie szerint
tcirt6nik, kivdve a szabdly slrtdsi i.igyszakot.

3.3. A kiosztdst v6gzd vezetS a szigndlds elStt meghatdrozza a kiosztand5 t)gy nehlzsdgi fokdt
(srilyszdmdt).

Tobb iigyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazils6val kiosztand6 tigyek kioszt6s6nak szabiiyai

A szab6lys6rl6si i.igyszakban (Szp6., Szk6., Szk., Sze., Szpi.) az tigykios zt6s az ad.olt napon az
6rintett titk6rok kozott automatikus an e gyenlo arfunyban t6rt6nik.

3.4. Az Sltal6nosan alkalmazott rigykioszt6si m6dszertSl tdrt6nS elt6r6s esetei meghatdroz6sa,
amelyek ktilonosen
3.4.1. Elt6r6s az rigy tdrgyfrhoz k6pest

3.4.t.L. Specidlis szak6rtelmet ig6nyel
3.4.L2. Nemzetkdzi elemet tartalmaz

3.4.2, Perjogi helyzethez k6pesr
3,4.2.L. Soron kivtili rigy
3. 4.2.2. E gyesit6s, e gyiittes elbir6l6s v6 gett
3.4.2.3. BirS kizdr 6tsa miatt
3.4.2.4. Azngy el6zm6nyi elj6rds6val fenn6ll6 szoros cisszeftigg6s miatt

3.4.3. Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett
3.4.3.L, Ugyh6tral6k feldolgozdsa miatt
3.4.3.2. U gy munkaig6nyess 6 ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az i.igyek 6rkez6s6b5l ad6d6 egyenl6tlens69 kiktiszdbol6se 6rdek6ben

3.4.4. Egy 6b kcjnilm6nyekhez k6pest
3.4.4.1,. it6lkez6si sztinet tartama alatt vagy miatt
3.4.4.2. Bfro tiivoll6re miatt - figyelemmel az tigy jelleg6re
3.4.4.3. Bir6 szolg6lati viszonydnak megsziin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghaiad6) tdvoli6te miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egyrittes fennallSsa

3.5. A vezet6k ftltal intezett iigyek kioszt6s6nak m6dszere
A bir6sdgi vezetS r6sz6re az tigyek kiosztSs6t befoly6solhatja a t6rgyal6si kotelezetts69 m6rteke
6s az tgazgat6si feladatok munkaterhe. A r6szere tort6n5 rigykiosztds az Sltal6nos m6dszerek
alapj6n tort6nik az 3.2-3.4. pontban megjeldltek szerint,

3.6. Az rigykiosztds menete
3,6,1. A kiosztando iigy bemutat6sa az tigykiosztasra jogosuitnak

A bir6sdgok egys6ges iratkezel6si szabdiyzat6r6i sz6l6 17l2OI4. (XIL23.) OBH
utasitds (Beisz.) 85-87. S-ai ertelm6ben a kezd5iratot 6s a kezd5iratkent kezelend6
iratot rigyiratk6nt az esetleges el6zmenyi tigyiratokkal felszerelve a lajstromba tort6n6
bejegyzes napj6n, de iegk6sSbb az 6rkez6st kcivet5 munkanapon az irodavezetd
bemutatja az tigyeloszt6sra jogosuit bir6s6gi vezet6nek.

3.6,2. Az irat ritja, a kozremiikcjd5k feladatai
Az tigy kiosztasfra jogosult az elj6r6 bir6t legkes5bb az irat bemutat6s6t kdvet6
munkanapon a jelen tigyelosztdsi rendben foglaltaknak megfelelSen kijeloli. A
kijeldles utfn az iratot nyomban vissza kell juttatni az iroddnak. Az iroda az .i;a.O UitO
kijelolese ut6n a laistromba bejegyzi az eljdr6 bir6i tan6cs sorsz6m6t, majd ui irutot u
bir6nak a kijelol6s napj6n, de legk6s5bb a kcivetkez6 munkanapon bemutaija.
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3,7. Az 6tosztds rendje

jogszabiiiyban er5irt fert6terek fenn6'6sa esetenaz fgy kiszigndidsa az tigyeloszt6si rend-ben
t6nik.

3.7 .2.F,.Ijdrfrs az rigy 6tosztdsakor

3 I Ahelyettesft6s rendje
A helyettesit6s rendj6t aL rigyeloszt6si rend melekletei tartalmazzak.

3'9' A jelen rigyeloszt6si rend az r.,2. ds 3. sz'mri mell6kletek ettartalmazza.

Gyula,2\2l. novemb er 12.

agdi A d Gy

*
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1. mell6klet az rigyeloszt6si rendhez
Abeosztott birok 6ltal int6zett iigyek

A mell6klet id5beli hat6lya: 2021.. jflius-f5+6+ november 15-t5l

Tan6cssziim N6v Inte zett iigy c s op o rlok Helyettesitds,
sorrendben

3. dr. Kov6csn6 dr.

Polyfk Timea bir6
Civilisztikai peres iigyek:

csal6djogi perek
cjrcikldsi perek
kotelmi perek
v6grehajt6si, perek
birtokperek
gondnoks6g al6 helyezes titnti
perek

Civilisztikai nemperes iigyek :

t6voltartdsi iigyek
bir6i hat6sk orbe tartoz6
nemperes ligyek

dr. Kukla Angelika,
dr. Magyar
Gyongyvdr,
dr. Vals6nyi Timea,
dr. S6ndornd dr. Annus
Zstzsanna,
Bang6n6 dr. Atol
Zsuzsanna,
dr. Bartoki Attila,
Bujdos1nd dr. Trippon
Nikoletta

5 dr. Varsiinyi Timea
bir6

Civilisztikai peres tigyek:
csal6djogi perek
gondnoks6g al6 helyezes irtnti

perek
dologi jogi perek
csal6dj ogi j ogviszonyon alapul6

kdtelmi perek
Civilisztikai nemperes tigyek :

t6voltart6si iigyek
biroi hatriskcirbe tartoz6
nemperes feyek

dr. S5ndorn6 dr. Annus
Zsuzsanna,
dr. Magyar
Gyongyv6r,
dr. Kov6csnd dr.
Poly6k Timea,
dr. KuklaAngelika,
Bang6nd dr. Atol
Zsuzsanna,
dr. Barl6ki Attila,
Bujdosind dr, Trippon
Nikoletta

7. dr. Magyar Gyongyvdr
bir6

Civilisztikai peres iigyek:
csal6djogi perek
gondnoks6g a16. helyez6si perek
k6rtdrftdsi perek
dologijogi perek
cirokldsi perek
csal6dj o gi j ogviszonyon alapul6

kotelmi perek
Civilisztikai nemperes tigyek:

t6voltart6si tigyek
bir6i hat6skorbehrtozS
nemperes iigyek

dr. Kovdcsnd dr.
Poly6k Timea,
dr. Vars6nyi Timea,
dr. S6ndornd dr. Annus
Zsuzsanna,
dr. Kukla Angelika,
Bang6nd dr. Atol
Zsuzsanna,
dr. Bart6ki Attila,
Bujdos6nd dr. Trippon
Nikoletta

t2. dr. S6ndorn6 dr. Annus
ZsuzsannabfuS

Civilisztikai peres iigyek:
csal6djogi perek
gondnoks6g a16 helyezdsi perek
dologijogi perek

Civilisztikai nemperes iigyek :

tiivoltart6si iigyek
kapcsolattartiis vdsrehai t6s a

dr. Vars6nyiTimea,
dr. Magyar
Gycingyvdr,
dr. Kov6csnd dr.
Poly6k Timea
dr. KuklaAngelika,
Bang6nd dr. Atol
Zsuzsanna
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ir6nti
bir6i hatrisk 6rbe tartoz6

dr. Barr6ki Anila,
Bujdosdnd dr. Trippon
Nikoletta

dr. Bir6 Mariann bii6,
kijelol6s:
fiatalkoniak elleni
btintet5elji{r6sban
it6lkez5 bir6,
nyomoz6si biro

Btinteto peres ds,r-mp"r., tigyek:
Kdzleked6si btincselekm6 ek

Nyomoz6si bfr6 hat6skor6be titozo
iigyek
Krilcin elj 6rris okb6l :

Fiatalkoniak elleni brintet6eli 6rris

dr. Varga Lhszl6,
dr. Dar6k Katalin,
dr. Bagosi Erzsdbet,
dr. Kis Krisztina,
dr. J6mbor Ilona,
dr. ZsoriAttila,
dnJ,hrgaDiri++a,
dr 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh
Val6riadr. Varga Laszl6bib.

kijel<ilds:
fiatalkorfak eileni
brintet5elj6rasban
ftelkez6 bird,
nyomoz6si bir6

brincs elekm6nyek miatt indult
tigyeket.

Krilon eljrir6sokb6l:
Fiatalkoniak elleni brintet6elirir6s
Elj 6r6s mentess dge t elv ez6
szemdllyel szemben
Elj6r6s egyezsdg esetdn
Brinteto vdgzds meghozatalhra
ir6nyul6 eljrirds
Elj rirris tdvolldvri terhelttel
szemben

Elj rir6s kiilfttldon tartozko do
terhelttel szemben
Maginvddas eljrir6s
Eljrirris vagyon vagy dolog
elvonais a, adat ho zzitferhetetlen
tdtele 6rdek6ben

alapigy ho z tarto zo e gy s zenis itett
feliilvizs grilat ds ktilcjnle ses
elj6r6sok

Nyomozrisi bir6 hatriskcjrdbe taftoz6
tigyek
Bir6i hatdskcjrbe taftozo nemperes
tisyek

dr. Bagosi Erzsdbet
dr. Dar6k Katalin,
dr. Kis Krisztina,
dr. Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilona,
dr. ZsoriAttila,
drJ,hrg+.Dirina,
dr. 8oz6 Lilta,
dr. Megyeri-Balogh
Valdria

dr. Bagosi Erzsdbei
biro,
kijelcilds:
fiatalkoniak elleni
btintet5eljiir6sban
it6Ikez5bir6,
nyomoz6si bfr6

btincselekmdnyek miatt indult
rigyeket.

Ktilon elj6r6sokb6l:
Fiatalkoniak elleni brintet6eli rirris
Eljrirds mentessdge t elvezo
szemdllyel szemben

dr. Kis Krisztina,
dr. Varga Lilszlo,
dr. Dar6k Katalin,
dr. Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilona,
dr. ZsoriAttila,
#J'h6'aDirina,
dr. 8oz6 Lilta,
dr. Megyeri-Balogh
Valdria
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Elj6r6s egyezsdg esetdn

Biintet6 v e gze s meghozatalttr a
ir6nyul6 elj6r6s
Elj rir6s t6volldvo terhelttel
szemben

Elj 6r6s kiilfoldon tartSzko do
terhelttel szemben

Magftnvddas elj6r6s
Elj6rris vagyon vagy dolog
elvoniis a, adat hozzffdrhetetlen
t6tele 6rdek6ben

alaptigyhdz tartozo egyszerusitett
fehilvizs g6lat es kiilonleges
elj6r6sok

Nyomoz6si bir6 hatriskcirdbe tarlozS
tigyek
Bir6i hat6skdrbe taftoz6 nemperes
iigvek

13. dr. Kis Krisztina bir6.
kijelcil6s:
fiatalkorriak elleni
btintet6eljdrdsban
it6lkez5 bfr6,
nyomoz6si bfr6

A biinteto iigyszak valamennyi peres
tigycsoportj a, kiv6ve a kozlekeddsi
buncselekm6nyek miatt indult
iigyeket.

Ktilon elj6r6sokb6l:
Fiatalkoniak elleni bi.intetoelj 6r6s
Elj rir6s mentess6 ge t elv ezo
szem6llyel szemben
B i.intet6 v e gze s me ghozatal6r a
ir6nyul6 e1j6r6s

Elj 6r6s t6voll6vo terhelttel
szemben

Elj 6rf s ktilfctldctn tarto zko d5
terhelttel szemben
Biztositdk letdtbe helyez6s6vel
foly6 eljrir6s
Maghnvildas elj6rds
P6tmag6nv6das elj6r6s
Alapiigyhdztartozo
Egyszerusitett feltilvizsgS.lat 6s a
Ktilonleges elj6rdsok

Nyomoz6si bir6 hat6skcjrdbe tartozo
iigyek
Bir6i hat6skorbe tartoz6 nemperes
tigyek

dr. Bagosi Erzsdbet,
dr. Varga Ldszlo,
dr. Dar6k Katalin,
dr. Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilona,
dr. Zs6ri Attila,
dr-Vrrg+Dirlna,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh
Valdria
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2. melleklet az tigyelosztdsi rendhez

A beosztott titk6rok 6s bfr6sirgi iigyint6zdk 6rtar int6zett rigyek

A mell6klet iddbeli hatdlya: 202L +i 5l november 15t51
lntdzett tigycsoportok

dr. Jiimbor Ilona
bir6s6gi titk6r I szabdlysdrtdsi tigysruk valam"r,nyi

tigycsoportja
S tirgossdgi pszichidtriai intezeti

ds elrendel6sdvel,
at6x al kapcsolatos ii gyek
s iigyek

B iintet6 y 6 
9z6 

s me gho zatalilra iriinyul6
iigydszi ind itvrin nya I erkezo kdzv6jas
biintet6 tigyek

tett feli.ilv

dr. 8oz6 Lilta,
dr. Zsori Attila
dr. Megyeri-Balog
Valdria,
dri{,hrga-Di6na,
dr. Barr6ki Aftila

dr. Zsori Attila bir6sdgi
titk6r I szabrilysdrt6si tigyrruk-uulu.*rryi

tigycsoportja
S tirg6ssdgi pszichi6tria i intezeti
gy 5 gykezeles elrendel 6s 6vel,
fe I iilvizsgri latdval kapcsolatos i.i gyek
Magilnvidas i.igyek
Biinteto v 6 gz6s meghozataldra ir6nyul6
iigy6szi inditv6nnyal erkez6 kcjzv6jas
biinteto iigyek
Egyszerii sitett feltilvizss6lat
Kiilfdldi itdlet megfeleltetdse ds
vdgrehajtds 6tv6tel6vel kapcsolatos tigyek
.%sv9n vagy dolog ilvon6sa, "adat

hozziferhetetlennd tdt.l" drdekdben
indult eli6r6s

dr. JSmbor Ilona,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balog
Yaleria,
d+-\hrg+Di6na,
dr. Barr6ki Attila

ffirga+ft+na-
U+resagi+itkar

Maednvddas-€tdrds

dr-A4egy€fi-B€teg
\fuI€nq
ffir+4.*itq
Caftgffir-A+et
Zffiaffia;
er-g€troki+.tfi{a

Valdria bir6s6gi titk6r
dr. Megyeri-Balos I szab6lysdrrdsi iigfiuk-;tum*ny,

iigycsoportja
Si.irgoss6gi pszichi6triai jntezeti
gy o gykezeles e lrendeldsdvel.
fel ii lvizsgrllat6val kapcsolatos i.i gyek
rvraganvaclas iigyek
B i.intet6 v d gz6s me gho zatalilra irdnyul6
tigydszi ind itvdnnya I erkez6 kozvri jas
btinteto iigyek

sitett fe lii lvi zs sdlat

dr. Zs6riAttila,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. J6mbor Ilona,
dr.J/arg+Di6na,
dr. Bart6ki Aftila
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Kiilfdldi itdlet megfeleltet6se ds
v6 grehajt6s ritvdteldvel kapcsolatos iigyek
Vagyon vagy dolog elvon6sa, adat
hozzhferhetetlennd tdtele 6rdek6ben
indult eli6r6s

J1 dr. 8oz6 Lilla bir6sagi
titkdr

A szabdlysdrtdsi iigyszak valamennyi
iigycsoportja
Silr gd s s d gi ps zichidtriai intd zeti
gy6 gyke z elds elr endel d s dv e l,

felillv izs gdlat dv al kapcs olato s ilgyek
Magdnvddas ilgyek
Bilntetri vd gzds meghozataldra irdnyul|
ilgy d s z i indfn dnny al dr ke z ri ko n ddas
biintetci ilgyek
E gys z er [is {te tt felillv i z s gdl at
KiilfOldi itdlet megfeleltetdse ds
vdgrehajtds dndteldvel kapcs olatos ilgyek
Vagyon vagy dolog elvondsa, adat
ho z z dfdrhe t e tl ennd t dt e I e drde kd b en indult
elidrds

dr. Megyeri-Balog
Val6ria,
dr. Zs6ri Attila,
dr. Jdmbor llona
dr. Bart6ki Attila

I9 Bujdos6nd dr. Trippon
Nikoletta

Vdgrehajtdsi ilgyek
Civilisztikai tigyszakok valamennyi
n en tpere s ilgycsopor lj a
Siirgcissdgi pszichidtriai intdzeti
gy6gykezelds elrendeldsdvel,
fe lillv izs gdl at dv al kap c s o I ato s t) svek

dr. Bart1ki Aftila,
dr. Bozd Lilla,
Bang6nd dr. Atot
Zsuzsanna,

36 Bang6nd dr. Atol
Zsuzsanna bir6s6gi
titkSr

V6grehajt6si iigyek
Civilisztikai tigyszakok valamennyi
nemperes iigycsoportj a
Siirgoss6gi pszichi6triai intdzeti
gy6gykeze16s elrendel6sdvel,
feliilvizs96l at|v al kapcsolatos ijsyek

Bujdos6nd dr. Trippon
Nikoletta,
dr-.{hrg+Di4+a,
dr. Barl6ki Attila,
dr. 8oz6 Lilla

30 dr. Bart6ki Attila
bir6sSgi titk6r

V6grehajt6si iigyek
Civilisztikai iigyszakok valamennyi
nemperes iigycsoportj a

Siirgriss6gi pszichi6triai int6zeti
gy6gykezel6s elrendel6s6vel.
f eliilvizs giilat6val kapcsolatos iigyek

Bang6n6 dr. Atol
Zsuzsantna,
Bujdos1nd dr. Trippon
Nikoletta,
drJfurga+ntna
dr. Bozd Lilla

ffi
bir6sagi+€yin#

ugy€k

W
@W
*-++mUer._++ena5

dr-ZsoFi+#ilq
@i4n€';
dr.+4egyeri-Ba}eglr
Val6ria

@
Pr++e++eta,i+t
%+hneM'net

Erdei Marianna
bir6s6gi ijgyintdzo

Az 56/2008.(III.26.) Korm. rendelet
alapjdn brintet5 6s szabdlysert6si
eljiirdsban eltiithat6 hatdskrjrbe ta-rroz6
iigyek

R6v6szR6{em-EriJ,<a,
dr. Nagynd Zajti
Ram6na,
dr. J6mbor Ilona,
dr. ZsoriAttila.



Intezetl ii gyc sop ortok

dr. Megyeri-Balogh
Val6ria,
drJlarga-Di-6na,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Barl6kiAtrila,
Prib6k Katalin,
T6thnd Metz Adr. Nagynd Zajti

Ram6na
bir6s6gi ngyintdzo

Az 5612
alapj6n
eljilrdsban eilathat6 hatdskcjrbe tartoz6
tigyek

+ev*zne+<enr-p+it<a
Erdei Marianna,
dr. Jiimbor Ilona,
dr. ZsoriAttila,
dr. Megyeri-Balogh
Valdria,
drJfurga-Di6ra,
dr. Bozd Lilla,
dr. Bart6ki Attila,
Prib6k Katalin,
T6thnd MetzPrib6k Katalin

bfr6s:igi igyintezo
Az 

.5612008.(III.26.) Kor..--r.ndul.t
alapJan a civilisztikai tigyszakokban
elli{that6 hatdskcjrbe tarroz6,i#.k

Bang6n6 dr. Atol
Zsuzsanna,
dr. Bart6ki Attila,
H/arga-Dirina,
dr. Bozd Lilla,
ErdeiMarianna,
T6thnd Metz Agnes,
dr. Nagyn6 Zajti
Ram6na,
*ev,*zne+em+rit<aT6thn6 Metz Agnes

bir6s6gi igyintezo
Az .56/2008.(rrr2e) K;m. lendelur
arapJan a civilisztikai rigyszakokban
ell6that6 hatdskcjrbe tartoz6 {V.k

Bang6nd dr. Atol
Zsuzsanna,
dr. Barr6ki Attila,
d+.-\'hrgraDirina,
dr. 8oz6 Litta,
R6v6sznd*em$rika,
Erdei Marianna,
Pribdk Katalin,
dr. Nagynd Zajti
Ram6na
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3. mell6klet az [gyeloszt6si rendhez
A kirendelt birok dltal int6zert iigyek

A mell6klet id6beli hat6lme et rdoDel hatalva: 202 november 15-t6l

TanScssz6m Ndv
Kirendelds

a J6r6sbir6shghoz Intezett iigycsoport Helyettesit6s,
sorrendbenHonnan Idotartam

9 dr. Dar6k Katalin
bir6,
kijelolds:
fiatalkorfak elleni
bi.intetoelj6rSsban
itelkezo biro,
nyomoz6si bir6

B6k6scsabai
J5r6sbfr6s69

2021.0t.u-
202t.12.3r.

A biinteto iigyszak valamennyi
peres iigycsoportja, kiv6ve a
kozleked6si brincselekm6nyek
miatt indult iigyeket.

Kiilon elj6r6sokb6l:
Fiatalkoruak elleni
biiritet6elj616s
Elj 6r5s mentessdget elv ezo
szem6llyel szemben
Elj 6r6s e gy ezseg esetdn
Biintet6 vegzes
m e gh ozatal 6r a ir 6ny ul6
elj616s

Elj 6rris tdvo ll6v6 terhelttel
szemben

E lj 6r6s kiilfo ldcin tartozko do
terhelttel szemben
Mag|nvhdas elj6r6s
EljAr6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat
ho zzhf erhetetl en t6te I e

drdek6ben

alapilgyhdz tarl.,ozo
egyszenis ftett felillvizs g6lat
6s kiilonleges elj6r6sok

{yomoz6si bir6 hat6skordbe
.artoz6 iigyek
lir6i hat6sk orbe tartozo
remDeres iisvek

dr. Kis Krisztina,
dr. Varga L6szlo,
dr. Bagosi Erzs6bet,
dr. Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilona,
dr. ZsoriAttila,
dr-lvhrg+Dirfura,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria

t6 dr. Kukla Angelikr
bir6

Gyulai
Iorv6nyszdk

2021 . 01 .01-
).021.12.3t.

ivilisztikai peres tigyek:
gondnoksiig al6 helyezds
ir'6nti perek
gazdasiryi trirsas6gokkal
kapcsolatos, kotelmi,
szemdlyisdgi,
v6grehajt6si, k6rt6ritdsi
es tulajdoni perek

drijkldsi perek
ivilisztikai nemperes tigyek:

t6voltaft6si iigyek
kapcsolattart6s
vdgreliajt6sa
bir6s hatriskorbe tartoz6
nelnperes tigyek

Jr. Koviicsn6 dr
Poly6k Timea,
1r. Magyar
3yongyvdr,
1r. Varsrinyi Timea,
lr. Srindorn6 dr.
Annus Zsuzsanna,
Bang6nd dr. Atol
Lsuzsanna,



si.irg6ss6gi pszichiritriai
intezeti gy6gykezelds
elrendel6s6vel,
feliilvizsg6l atdval


