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1. Alapadatok

1'.t. Az tigyeloszt6si rendet a tcirv6nysz6k elnoke hatfuozzameg. Az i.igyelosztdsi rendt6l az elj6r6si
tcirv6nyekben szab6lyozott esetekben, tovilbbi4 igazgatdsi fton a bir6srig miikod6s6t 6rint6
fontos okb6l lehet elt6rni.

L2. AjdrSsbir6s6g tigyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szervezet6rSl 6s igazgatds6r6l sz6l6 2011. 6vi
CLXI. torv6ny (Bszi.) 9. 6s 1-0. $-a alapjiin - figyelemmel a 6120L5. (XI. 30.) OBH utasitdLs (Ig.
szab.) 115, S (1) bekezd6s6tren meghatdrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a koll6giumok
v6lem6ny6nek ismeret6ben a kcivetkez6k szerint hat6rozom meg.

2. A bir fisitgon miikiid6 iigyszakok

2.1. Btinteto
A j6rrisbir6sdgbirdi (tan6csai) 6s igazsdgi.igyi alkalmazollai a biintetoelj6rrisr6l sz6I6 2017. 6vi XC.
torvdnyben (Be.) 6s az egyeb jogszab6lyokban meghatdrozofr., a j6r6sbfr6s6g hat6skcirdbe 6s
illetdkess6gebe tartoz6, a kovetkez6 tigycsoportokba sorolt bi.intetoiigyekben j6rnak el.

2.1 .1 . Biintet6 iigyszak iigycsoportj ai felsorol6s a
o els6fokribtintet6i.igy
. fiatalkorubiintet6iigye
o btintet6 nemperes iigy
o bfr6s6gi mentesft6s ir6nti tigy
. nyomoz6si bir6i iigyek
. egy6b (vegyes) iigy

2.2. Szab6lys6rt6s
A j6r6sbir6srig bir6i 6s igazsrigi.igyi alkalmazottai a szabillysertdsekrol, a szabilysert6si eljrir6sr6l 6s
a szabiilysdrtdsi nyilvdntart6si rendszerr6l sz5I6 2012. 6vi II. t<irv6nyben (Szabs. tv.) 6s az egyeb
jogszabftlyokban meghat6rozolt, aj6r6sbir6s6g hat6sk<ir6be 6s illet6kess6gdbe tarIozS, a kovetkez6
iigycsoportokba sorolt szabrilys6rt6si iigyekben j arnak el.

2.2.1 . S zab6lys6rt6si i.igy szak tigycsoportj ai felsorol6sa
. szabillys6rtdsi elzirr'ilssar is srijthat6 szabdlys6rtds miatti iigy
. szabflys6rtesi hat6s6g hatdrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)
o szabtiys6rtdsi penijit6si iigy
o szabfiysdrt6si tigyben emelt iigy6szi 6vfs



. szabillysdrt6si egy6b (vegyes) iigy
o ap6nzbirs6g, a helyszfni birs6g szab6lys6rt6si elz6r6sra tort6no futvilltoztathsa ir6nti iigyo aklzdrdekri munka elzdrfsratort6no iftvilltortatilsa ir6nti iigy

2.3. Civilisztika
A j6r6sbfr6sdgbirdi (tan6csai) 6s igazs6gilgyi alkalmazottai a Polg6ri pelendtartdsr6l sz6l6 1952.
6vi III' tdrv6nyben (Pp.), valamint a 2016. 6vi CXXX, t<irv6nyben (rij Pp.) es az egy6b
jogszabillyokban meghatfirozott, a j6rhsbir6s6g hat6skrir6be 6s illet6kess6g6be tartoz6, a kcivetlez6
i.igycsoportokba sorolt polg6ri tigyekben j6mak el.

2.3.I. Civilisztikai iigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.1 . Polgriri i.igyszak iigycsoportj ai felsoroliisa
o els6fokri polg6ri peres iigy
o polg6ri nemperes iigy
. v6grehajt6si iigy

2.3.3. Gazdashgi
2.3 .3 . L G azdas Sgi iigyszak iigyc s oportj ai fel s orol 6sa
o els6fokri gazdasilgiperes iigy
o elsofokri gazdashginemperes i.igy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztfs

A jdr6sbir6s6g elndke a kioszt6snak a bir6k, a bir6s6gi titkdrok, a bir6siigi tigyint6zd kcizotti
munkateher jelent6s elt6r6s6t eredm6nyezS hatds6t (munkateher kiegyenlftds6nek elve), tov6bb6 az
tigyelosztdsi rend m6dosit6s6nak felt6teleit negyed6vente feltilvizsgflja, 6s szrikseg eset6n
kezdem6ny ezi az tigyelosztdsi rend m6dosit6s6t.

Az tigyteher megoszl6s6t 6rdemben befolydsol6, elSre nem l6that6 kciriilm6ny bekcjvetkez6s6t
kcivet6 30 napon beltil az tigyelosztdsi rendet feliit kell vizsgdrni.

Az tigyelosztdsi rend feltilvizsgSlatdnak sztiks6gess6ge eset6n a tcirv6nysz6k illet6kess6gi
teriilet6hez tartoz6 jiir6sbir6s6gi elntik az iigyelor;ztdsi rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslatdtl
feliilvizsgdlatra okot ad6 kortilm6nyr6l val6 tudom6sszerz6st kovetSen halad6ktalanul megktildi a
tdrv6nysz6k elncik6nek. A mSdosit6 javaslat megki.ild6s6t megel6z6en az 6rintett bir6kkal lehet5s6g
szerint egyeztetni kell, 6s a bir6k v6lem6ny6t a m6dosft6 javaslartal egytiu meg kell ktildeni.

3.I. Az iigykioszt6sra jogosultak-beledrtve a helyettesitdst is
Az tigyek kiosztdsdt a btintet6 6s a civilisztikai tigyszakban az igyszak szerinti igazgatdsi
vezet6 (az elnok, illetve az elnokhelyettes) v6gzi, A tiivol Jt6v6 vagy kizdrt kiosztdsrijogosult
vezetS helyettesit6jek6nt, a kioszt6st sorrendben az elnok, az elnokhelyettes, majd az tigyszat<
szerinti bir6k v6gzik, ut6bbiak a tandcsszdmuk r:melked6 sorrendj6ben.

Kizirt a kiosztdsb6l, aki az i.igyben a Be., a Pp., az rij Pp. vagy a Szabstv. atapj6n bir6k6nt nem
jdrhat el, kiv6ve az tigyf6l6ltal bejelentett 6s m6g el nem bfr:6lt elfogultsdgi kifog6s eset6t. A
kiosztdsra jogosult kiz6rtsdgakor a helyettesit6s szabdlyait kell alkalmazni.

3 .2. Az 6ltal rlno s an arkalmazott tigyki o s zt6s i m6 ds zer me ghathr o z6s a
Az iigykiosztris alapja minden i.igycsoportban az 6rkez6si sorrend. Az tigyek tandcsra kioszt6sa
iigycsoportonk6nt, a soron kcivetkez6 i.igysz6m 6s a tan6csok sz6mozhsdnak sorrendie szerint
trirt6nik, kiv6ve a szabdly sertdsi i.igyszakot.
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3.3. A kioszt6st v6gz5 vezet6 a szign6l6s el6tt meghatdrozza a kiosztand6 tigy neh6zs6gi fok6t
(srilyszfm6t).

Tobb tigyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazds6val kiosztand6 tigyek kioszt6s6nakszabillyat

A szab6lys6rt6si tigyszakban (Szp6., Szk6., Szk., Sze., Szpi.) az tigykiosil6s az adott napon az
drintett titkarok kozdtt automat ikusan egyenl6 ardnyban tort6nik.

3.4. Az Sltal5nosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszertdl trjrt6n5 elt6r6s esetei meghat6rozSsa,
amelyek kiildnosen
3.4.1,. Elt6r6s azigy t6rgyiihoz k6pest

3.4.LL. Speciiilis szak6rtelnnet ig6nyel
3.4.1,.2. Nemzetkrizi elemet tartalmaz

3.4.2. Perjogi helyzethez k6pest
3.4.2.L. Soron kivtili tigy
3.4.2.2. E gyesit6s, e gytittes elbir6l6s v6 gett
3.4.2.3. Bir5 kizirfrsa miatt
3.4.2.4. Az tigy el6zm6nyi elj6r6s6val fenn6ll6 szoros cisszefiigg6s miatt

3.4. 3. E gyenletes munkateher biztosit6sa v6 gett
3.4.3. 1-. Ugyhdtral6k feldolgozdsa miatt
3.4.3.2. Ugy munkaig6nyess6 ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az iigyek 6rkez6s6tr5l ad5d6 egyenl6tlens69 kiktiszcibol6se 6rdek6ben

3.4.4. Egy6b kciri.ilm6nyekhez k6pest
3.4.4.L. it6lkez6si sziinet tar:tama alatt vagy miatt
3.4.4.2. Bfr6 t6voll6te miatt - figyelemmel az iigy jelleg6re
3.4.4.3. Bir6 szolgdlati viszony6nak megszhn6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tartos (30 napot meghaladri) t6voll6te miatt
3,4.4.5. Tcibb szempont egytittes fenn6llSsa

3.5. A vezetok fltal rntezett flgyek lcioszt6srlnak m6dszere
A bir6s6gi vezetS r6sz6re az tigyek kiosztas6t befoly6solhatja a t6rgyal6si kcitelezetts6g m6rt6ke
6s az igazgatdsi feladatok munkaterhe. A r6sz6re tort6n5 tigykioszt6s az 6ltalSnos m6dszerek
alapj 6n tcirt6nik az 3.2-3.4. pontban megj eloltek szerint,

3.6. Az tigykioszt6s menete
3. 6. 1-. A kiosztand6 ti gy b emutat6sa az iigykios zt6sr a j o gosultnak

A bir6siigok egys6ges iratkezel6si szabdlyzat6r6l sz6i6 L7120L4. (XII.23.) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-€17. $-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezd6iratk6nt kezeiend5
iratot tigyiratkent az esetleges el6zm6nyi iigyiratokkal felszerelve a lajstromba tort6n6
bejegyz6s napj6n, de legk6s5bb az 6rkez6st kcivet6 munkanapon az irodavezetS
bemutatja az ilgyelosztdsra jogosult bir6sdgi vezet6nek.

3.6.2. Az irat ritja, a kcizremiikcid5k feladatai
Az ijgy kioszt6s6ra jogosult az eljiir6 bfr6t legk6s6bb az irat bemutat6sdt kcivet6
munkanapon a jelen tigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel5en kijelcili. A
kijelciles ut6n az iratot nyomban vissza kell juttatni az iroddnak. Az iroda az eljdr6 bfr6
kijelcil6se ut6n a lajstromba bejegyzi az elj6r6 bir6i tan6cs sorszdm6t, majd az iratot a
bir6nak a kijelcil6s napjdn, de legk6s6bb a kovetkez6 munkanapon bemutatja.

3.7. Az 6toszt6s rendje
Az tigyek 6toszt6s6ra csak kiv6telesen, a jogszabdlyban el5irt felt6telek fennilltdsa eset6n
kenilhet sor azzaI, hogy ilyen esetben az ilgy kiszign6lSsa az iigyelosztfsi rendben
me ghatdrozott 6ltal6nos szabAlyok szerint tort6nik.
3.7 .L.Az Stoszt6s esetei

Abir6siig elnoke, illetve az tigykiosztdsrajogosult mds bir6sfgi vezet6 azigy int6z6s6vel
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m6sik tandcsot (bir6t) jel6l ki a kiz6r6sa, a bir6 szolgdlati viszony6nak megsziin6se, a
tart6s t6voll6te, az :d;gy jetleg6re is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkateher
biztositAsa, az tigyh6tral6k feldolgoz6sa, a bir6 6thelyez6se, kiiendel6se 6s kizdrfsa
eset6n.

3.7.2.EIj6r6s az tigy dtoszt6sakor
Atoszt6skor az iigy iratai bemutatdsra kertilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, 6 az
iraton az itosztds okdnak megjekil6se mellett mdsik tandcsot (bir6,Q jekil ki, 6s datummal,
al6ir6ssal ell6tva bemutatja az iroddnak az igyet az 6toszt6s 

- 
Iajstromban trirt6nd

Stvezet6se 6rdek6ben. A Beisz. 87. S (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijelcil6s m6dosit6sa
eset6n az iroda az tigyirat bemutat6s6val 6rtesiti mind a kordbban, mind az rijonnan
kijelolt bfr6t. Az 6tosztds az 6ltal6nos tigykiosztdsi mddszerek szerint torr6nik.

3.8. A helyettesit6s rendje
A helyettesit6s rendj6t az tigyelosztdsi rend mell6kletei tartalmazz6k.

3.9. Ajelen iigyelosztSsi rend azL,2.6s 3. szrimri mell6kletekettartalmazza.

Gyula, 2022. jrfinius 13.

rv6nysz6k elniike
6"yrQ

,/int"
3t
Vrp
\*
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1-. mell6klet az iigyeloszt6si rendhez
A beosztott bir6k 6ltal int6zett iigyek

A mell6klet id6beli hat6lya : 2022.+ebn+5r+-+61 2022. jrinius 1 5-tdl

Tandcsszrim N6v Intezett ii gy c s op o rtok Helyettesit6s,
sorrendben

J. dr. Kov6csn6 dr.
Poly6k Timea bir6 csalSdjogi perek

<irdkl6si perek
kotelmi perek
v6grehajtdsi, perek
birtokperek
gondnoks6g al6 helyezes irhnti
perek
kozdrdekri adat kiad6sa

Civilisztikai nemperes iigyek:
t6voltart6si iigyek
kapc s olattart6s v6 grehaj tdsa ir 6nti
term6szetes szem6lyek
ad6ss6grendez6si eljdrilsa
bir6i hat6skorbe tartoz6
nemperes tieyek

dr. KuklaAngelika,
dr. Magyar
Gycingyvdr,
dr. Vars6nyi Timea,
dr. S5ndorn6 dr. Annus
Zstzsanna,
dr. Miskolczi-Steurer
Annam6ria

@-
Zwsarma';
dr. Bart6ki Attila,
Bujdos6nd dr. Trippon
Nikoletta

5. dr. Vars6nyi Timea
bfr6

Civilisztikai peres iigyek:
csal6djogi perek
kdtelmi perek
gondnoks 6 g al6 hely ezes
irrlnti perek
dologi jogi perek
csal6dj ogi j ogviszonyon
alapul6 kotelmi perek
kciz6rdekri adat kiad6sa

Civilisztikai nemperes iigyek :

t6voltaftAsi iigyek
kapc solattartris v6 grehaj t6s a
iranti

- termdszetes szem6lyek
ad6 s s Sgren deze si eljfur 6s a

bir6 i hat6sk orb e tartozo
nemDeres tisvek

dr. Magyar
Gyongyv6r,
dr. S6ndornd dr. Annus
Zsuzsanna.
dr. Kovdcsn6 dr.
Poly5k Timea,
dr. KuklaAngelika, dr,
Miskolczi-Steurer
Annam6ria,
B€n€ffi"-A+el
Zsuzsanna,
dr. Bart6ki Attila,
Bujdos6n6 dr. Trippon
Nikoletta

dr. Magyar Gycingyv6r
bfr6

Civilisztikai peres iigyek:
csal6djogi perek
kritelmi perek
gondnoks6g al6 helyez6si
perek
k6rtdrit6si perek
dologi jogi perek
rirokl6si perek
csal6djogi j ogviszonyon
alapul6 kotelmi perek
koz6rdekri adat kiad6sa

Civilisztikai nemperes tigyek:
t6voltart6si iieyek

dr. Vars6nyi Timea,
dr, Kov6csn6 dr.
Poly6k Timea,
dr. SSndornd dr. Annus
Zsuzsanna,
dr, KuklaAngelika,
dr. Miskolczi-Steurer
AnnamSria,
B€n€ffi*-4+el
Zstrsarma,
dr. Bart6ki Attila,
Bujdos6n6 dr. Trippon
Nikoletta
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- kapcsolattartds vdgrehajt6sa
ir6nti

- termeszetes szem6lyek
ad6ss6grendez6si eljfurdsa
bfr6i hat6skrirbe tartoz6
nemperes iieyek

12, dr. S6ndorn6 dr. Annus
Zsuzsannabir6

Civilisztikai peres i.igyek :

csal6djogi perek
kotelmi perek
gondnoks 6 g aI6 hely ezdsi
perek
dologi jogi perek
csal6dj o gi j o gviszonyon
alapul6 kotelmi perek
kcizdrdekri adat kiadrisa

Civilisztikai nemperes tigyek :

t6voltartAsi iigyek
- kapcsolattart6s vdgrehajt6sa

ir6nti

- term6szetes szem6lyek
ad6ss6grendezdsi elj 6r6sa
bir6i hatfskorbe tartoz6
nemperes iieyek

dr. Magyar
Gyongyv6r,
dr. Vars6nyi Timea,
dr. Kov6csn6 dr.
PolySk Timea
dr. KuklaAngelika, dr.
Miskolczi-Steurer
Annam6ria,
Bang6n6drj,te+
Zswanna,
dr. Bart6ki Attila,
Bujdos6nd dr. Trippon
Nikoletta

4. dr. Bir6 Mariann bfr6.
kijekil6s:
fiatalkoniak elleni
btintet6elj6r6sban
it6lkez6bir6,
nyomoz6si bfr5

Btinteto peres 6s nemperes iigyek:
Kcizlekeddsi btincselekm6nyek

Nyomoz6si bir6 hatriskrirdbe tartoz6
iigyek
Ktikjn elj6r6sokb6l:
Fiatalkorriak elleni bi.intet6eli 6r6s

dr, Varga L6szl6,
dr. Dar6k Katalin,
dr. Bagosi Erzs6bet,
dr, Kis Krisztina,
dr. J6mbor Ilona,
dr. Zs6riAttila,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh
Valdria

6. dr. Varga Lilszlobir6,
kijel616s:
fiatalkoniak elleni
btintet6elj6r6sban
it6lkez5 bir6,
nyomoz6si bfr6

A biintet6 i.igyszak valamennyi peres
tigycsoportj a, kiv6ve a kozleked6si
brincselekm6nyek miatt indult
iigyeket.

Kiilcin elj rir6sokb6l :

Fiatalkoru ak elleni btirntet6elj 6r6s
Elj 6rf s mentess6ge t 6lv ezo
szem6llyel szemben
Elj 6r6s egy ezsdg eset6n
Bi.intet6 v 6 gzds me ghctzatalfr a
ir6nyul6 elj6r6s
Elj 6r6s t6vol16v6 terhelttel
szemben

Elj 6r6s ktilf<tldctn tart6zko do
terhelttel szemben
Mag6nv6das elj6r6s
Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6s a, adat hozzifdrhetetlen
t6tele 6rdek6ben

dr. Bagosi Erzsdbet
dr. Dar6k Katalin,
dr. Kis Krisztina,
dr, Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilona,
dr. ZsoriAttila,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria
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sorrendben

alaptigyh<iz tartoz6 egyszenisitett
feliilvizs g6lat 6s kiilcinleges
eljSr6sok

Nyomoz6si bir6 hat6skdrdbe hrtoz6
iigyek
Bfr6i hatAsk<jrbe tartoz6 nemperes
iieyek

9. dr. Dar6k Katalin biro.
kijelol6s:
fiatalkor0ak elleni
biintet6elj6rdsban
itllkezo bir6, nyomoz6si
bir6

A biintet6 iigyszak valamennyi peres
tigycsoportja, kiv6ve a k<jzleked6si
brincselekm6nyek miatt indult iigyeket.

Kiilon elj6rdsokb6l:
Fiatalkorriak elleni bi.intetoelj 5r6s

Elj5r6s mentess6get 6lv ezo
szemdllyel szemben
Elj6r6s egyezs6g esetdn
B iintet6 v 6 gzd s me gho zatalilr a
ir6ny,l6 eljhrh
Elj6rSs t6voll6v6 terhelttel szemben
Elj 6r6s kiilfoldon tart6zko do
terhelttel szemben

Mag6nv6das eljSr6s
Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzfiferhetetlen
t6tele drdekdben

alapiigyhoz tartoz6 egyszeriisitett
feliilvizsg6lat 6s kiilonleges
elj6r6sok

Nyomoz6si bir6 hat6skordbe tartozo
iigyek
Bir6i hatdskcjrbe tartoz6 nemperes
tigvek

dr. Kis Krisztina,
dr. Varga Lhszl6,
dr. Bagosi Erzs6bet,
dr. Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilona,
dr. Zs6riAttila,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria

11 dr. Bagosi Erzs6bet
bir6,
kijelcil6s:
fiatalkoniak elleni
btintet6elji4rdsban
it6lkez6 bir6,
nyomozdsi bir6

A biintetd i.igyszak valamennyi peres
[gycsoportja, kiv6ve a kozleked6si
btincselekm6nyek miatt indult
tigyeket.

Kiilcin elj6r6sokb6l:
Fiatalkoruak elleni biintet6elj rir6s
Elj 5r6s mentess6get eIv ez6
szem6llyel szemben
Elj6rrls egyezs6g esetdn

B iintet6 v 6 9z6 s me gho zatalitr a
ir6nyul6 elj6r6s
Elj 6rris t6vol16v6 terhelttel
szemben

Elj ar6s kiilfcildrin tartozkodo
terhelttel szemben
Mag6nv6das eljrlr6s
Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvonds a, adat hozziferhetetlen
tdtele 6rdek6ben

dr. Kis Krisztina,
dr. Varga Lhszlo,
dr. Dar6k Katalin,
dr. Bir6 Mariann,
dr. J5mbor Ilona,
dr. ZsoriAttila,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria
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Tan6cssz6m N6v Intdzett iigycsoportok Helyettesit6s,
sorrendben

alaptigyhciz tartoz6 egyszenisitett
feltilvizsg6lat 6s kiilonleges
elj6r6sok

Nyomoz6si bir6 hat6skrirdbe Iartoz6
iigyek
Bir6i hat6skcirbe tartoz6 nemperes
tigyek

13. dr. Kis Krisztina bfr6,
kijel6l6s:
fiatalkoniak elleni
biintet6elj6r6sban
it6lkez6 bfr6,
nyomozdsi bir6

A biinteto i.igyszak valamennyi peres
iigycsoportj a, kivdve a kcjzleked6si
biincselekmdnyek miatt indult
i.igyeket.

Ki.il<in elj 6r6sokb6l :

Fiatalkoruak elleni btintetoelj 6r6s
Elj 6r6s mentess6ge t ellv ezo
szem6llyel szemben
B iintet6 v 6 gz! s me gha zatalix a
ir6nyul6 eljdr6s
Elj 6r6s t6voll6vo terhelttel
szemben

Elj 6r6s ktilfttlddn tart6 zko d6
terhelttel szemben
Biztosit6k let6tbe helyez6s6vel
foly6 eljSrds

Maghnvildas elj6r6s
P6tmag6nv6das elj6rris
Alapi.igyhciztafioz6
Egyszenisitett feltilvizsg6lat 6s a
Kiilonleges elj6r6sok

Nyomoz6si bir6 hat6sk<ir6be lartozd
tigyek
Bir6i hat6skcirbe tartoz6 nemperes
iigyek

dr. Bagosi Erzsdbet,
dr. Varga Ldszlo,
dr. Dar6k Katalin,
dr. Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilona,
dr. ZsoriAttila,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria
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2. mell6klet az tigyeloszt6si rendhez

A beosztott titk6rok 6s bir6s6gi tigyint6z6k Sltal int6zett tigyek

Amell6klet id5beli hat6lya' 202}+eb+udr-1-+61 2022. irinius 15-t5lnlusa

Tan6cssz6m N6v Intdzett ii gyc sop ortok Helyettesit6s,
sorrendben

dr. JSmbor Ilona
bir6s6gi titk6r

A szab6lysdrt6si iigyszak valamennyi
iigycsoportja
Si.irgoss6 gi pszichidtria i intdzeti
gy 6 gykezells elrendel6s6vel,
feltilvizs 96l at|v al kapc s olato s iigyek
Mag6nv6das iigyek
Biintet6 v 6gz1s meghozatalfira irrinyul6
iigydszi indiWdnnyal 6rkez6 kozv6das
btintet6 iigyek
Egyszertisitett feliilvizssSlat

dr. 8oz6 Lilla,
dr. Zs6ri Attila
dr. Megyeri-Balog
Yaleia,
dr. Bart6ki Attila

27. dr. Zs6ri Attila bir6sdgi
titk6r

A szab6lysdrt6si iigyszak valamennyi
iigycsoportja
S iir go s s 6 gi p szichifitr iai intezeti
gy 6 gykezel|s elrendel6s6vel,
feli.ilvizs g5l atfv al kapcsolatos iigyek
Mag6nv6das iigyek
Biintet6 v 6gz6s meghozatal6ra ir6nyul6
tigy6szi indiW6nnyal erkezo kozv6das
biintet6 iigyek
E gyszenisitett feliilvizs g6lat
Kiilfdldi it6let megfeleltetdse 6s

v6grehajt6s 6tvdtel6vel kapcsolatos figyek
Vagyon vagy dolog elvon6sa, adat
hozzhferhetetlenn6 t6tele 6rdek6ben
indult eli6r6s

dr. J6mbor Ilona,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balog
Val6ria,
dr. Bart6ki Attila

25 dr. Megyeri-Balog
Val6ria bir6s6gi titkSr

A szab6lys6rtdsi iigyszak valamennyi
iigycsoportja
Siirg6 s sd gi pszichi6tria i intezeti
gy6 gykezelds elrendeldsdvel,
feli.ilvizs 96l athv al kapcsolatos iigyek
Mag6nv6das tigyek
Biintet6 v e gzds meghozatalfira ir6nyul6
i.igy6szi inditv6nnyal lrkezo kozv6das
biintet6 iigyek
E gyszenisitett fe ltilvizs g6lat
Kiilfdldi it6let megfeleltet6se 6s

vdgrehajt6s 6tvdtel6vel kapcsolatos iigyek
Vagyon vagy dolog elvon6sa, adat
hozzSf5rhetetlenn6 t6tele 6rdek6ben
indult eli5r5s

dr. Zs6riAttila,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. J6mbor Ilona,
dr. Bart6ki Attila

34 dr. Boz6 Lilla bir6s6gi
titkSr

A szab6lysdrtdsi iigyszak valamennyi
i.igycsoportja
S iir96 ssdgi pszichi6tria i intezeti
gy6 gykezel6s elrendeldsdvel,
fe liilvizs gdl athv al kapcs olatos tigyek
Magfinvfidas iigyek
B iinteto v6 gz6s meghozatal 6r a ir 6nyul6
i.igydszi inditv6nnyal erkezo kozv6das
biintet6 iigyek
E gyszenis ftett feli.ilvizs g6lat
Kiilfdldi itelet megfeleltet6se 6s

v6grehajt6s Stv6tel6vel kapcsolatos iisyek

dr. Megyeri-Balog
Val6ria,
dr. Zs6riAttila,
dr. J6mbor Ilona
dr, Barl6ki Attila
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Tandcssz6m Ndv lnt{zett iigyc s op ortok Helyettesit6s,
sorrendben

Vagyon vagy dolog elvondsa, adat
hozzfiferhetetlennd tdtele 6rdek6ben
indult eli6rds

I9 Bujdos6n6 dr. Trippon
Nikoletta

Vdgrehajt6si iigyek
Kap c s o I attart6s v6 gre hajtis a ir dnti
tigyek
Civilisztikai iigyszakok valamennyi
nemperes i.igycsoportj a
Stirg6ssdgi pszichiStriai intezeti
gy6gykezelds elrendel6s6vel,
feltilvizs gf l atdv al kapcs olatos ii svek

36 B€ngffir-++el-
Zsuzsanna++resagi-
titka#

Vegrehaj+tisi-{i€yek

i
tiey€k
ei+i+isztikai-+@i
nemperes-fiigyes€por+ja
S$rgbss€gi"sziehis*riai-ir+#i-
gyr@

B+Udos6n#ripp€n-
W
ffiilq
d+.Bez6+++a

30. dr. Bart6ki Attila
bir6s6gi titk6r

V6grehajtdsi i.igyek

Kapcsolattart6s v6grehajt6sa ir6nti
iigyek
Civilisztikai iigyszakok valamennyi
nemperes rigycsoportja
Srirg6ss6gi pszichi6triai int6zeti
gy6gykezel6s elrendel6s6vel,
feliilvizsg6lat6val kapcsolatos iievek

@+et-
2ffiffi6
Bujdos6nd dr. Trippon
Nikoletta,
dr. 8oz6 Lilla

Erdei Marianna
bir6s6gi iigyintlzo

Az 56/2008.(1II.26.) Korm. rendelet
alapj6n biintet6 6s szabdlvs6rt6si
elj6r6sban ell6that6 hat6skrjrbe rartoz6
tigyek

dr. Nagynd Zajti
Ram6na,
dr. J6mbor Ilona,
dr. Zs6ri Attila,
dr. Megyeri-Balogh
Valdria,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Bart6ki Attila,
Pribdk Katalin,
T6thn6 Metz Asnes

dr. Nagyn6 Zajti
Ram6na
bir6sSgi ij;gyintezl

Az 56i2008.(III.26.) Korm. rendelet
alapj6n biintet6 6s szab6lys6rt6si
elj6rdsban ell6that6 hat6skrirbe tartoz6
iigyek

Erdei Marianna,
dr. J6mbor Ilona,
dr. ZsoriAttila,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Bart6ki Attila,
Prib6k Katalin.
T6thn6 Metz Asnes

26. Prib6k Katalin
bfr6srfgi ij'gyintdzb

Az 56/2008.(III.26.) Korn. rendelet
alapjdn a civilisztikai tigyszakokban
ell6that6 hat6skdrbe tartoz6 iigyek

@Jet-
Zsru+annaq
dr. Bart6ki Attila,
dr. 8oz6 Lilla,
Erdei Marianna,
T6thn6 Metz Agnes,
dr. Nagyn6 Zajti
Ram6na

28 T6thn6 Metz Agnes
bir6s6gi ijgyintezo

Az 56/2008.(III.26.) Korm. rendelet
alapjdn a civilisztikai tigyszakokban
ell6that6 hatdsktirbe tartoz6 iisvek
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Tanhcsszfim N6v Intdzetl Ugycsoportok Helyettesit6s,
sorrendben

dr. 8oz6 Lilla,
Erdei Marianna,
Prib6k Katalin,
dr. Nagyn6 Zajti
Ram6na
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3. mell6klet az tigyelosztdsi rendhez

A kirendelt bir6k Sltal int6zett iigyek

2022. febru6r 1--t6la

Tan6cssz6m N6v
Kirende16s

a J6r5sbir6s6s.hoz lntezett tigycsoport Helyettesit6s,
sorrendbenHonnan Id6tartam

t0 dr. Miskolczi-
Steurer Annamhria
bir6

Battonyai
J6r6sbir6s69

2022.01.01
2022.12.31

Civilisztikai peres tigyek:
csal6djogi perek
orcikl6si perek
kdtelmi perek
v6grehajt6si perek
birtokperek
dologijogi perek
k6rt6rit6si perek
csal6djogi jogviszonyon
alapul6 kotelmi perek
kciz6rdekri adat kiad6sa

)ivilisztikai nemperes i.igyek:
t6voltart6si tigyek
kapcsolattart6s
vdgrehajt6sa ir5nti

- term6szetes szem6lyek
ad6ss6grendez6si
elj6r6sa

rir6i hat6skci rb e tarlozo
lemperes i.isvek

Cr. KuklaAngelika,
Cr. Magyar
Gyongyvdr,
1r. Vars6nyi Timea,
Jr. S6ndornd dr.
Annus Zsuzsanna,
1r. KovScsn6 dr.
Poly6k Timea,
Baneffi*++et
Zswaane,;
1r, Bart6ki Attila,
Bujdos6nd dr.
Irippon Nikoletta

l6 dr, Kukla Angelikr
bfr6

Gyulai
Icirvdnyszdk

2022.01.01
2022.12.3L

C ivilisztikai peres iigyek:
csal6djogi perek
gondnoks6g al6 hely ezes
ir6nti perek,
csal6djogi
jogviszonyon alapul6
kdtelmi perek,
gazdas 6gi t5rs as 5 gokkal
kapcsolatos, kotelmi,
szem6lyis6gi,
vdgrehajtSsi, kSrt6rit6si
6s tulajdoni perek

cirdkl6si perek
kriz(rrdekri adat kiad6sa

Civilisztikai nemperes iigyek:
t6voltaft6si iigyek
kapcsolattart6s
v6grehajt6sa ir6nti
term6szetes szem6lyek
ad6s;s6grendez6si

elj6r6sa
si.irgossd gi pszichi6triai
int1z,eti gy6 gykeze I d s

elrendel6sdvel,
feliilvizsg6l athval
kapcsolatos iigyek bir6i
hatSskd,rbe tartoz6
nemperes flsvek

dr. Kov6csn6 dr
Poly6k Timea,
dr. Magyar
Gyongyvdr,
dr. Vars6nyi Timea,
dr, S6ndornd dr.
Annus Zsuzsanna,
Bang6n€+-++el
Zsw+af,,aa6
dr. Miskolczi-Steurer
Annam6ria


