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1.

Alapardatok

1'.!. Az tigyeloszt6si rendet a torv6nysz6k elnoke hatfirozzameg. Az iigyelosztfsi rendtSl az eljdrdsi
tcirv6nyekben szabdlyozott esetekben, tov6bb5. igazgat6si riton a bir6sdg miikod6s6t 6rint6
fontos okb6l lehet elt6rni.

7.2. Ajiirfsbfr6siig tigyelosztdsi rendj6t a bir6s6gok szervezet6rSl6s rgitzgat6s6r6i sz6l6 2011. 6vi
CLXI. torv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapjdn - figyelemmel a 6120L5. (XI. 30.) OBH utasitds (Ig.
szalb.) 115. S (1) bekezd6s6ben meghat6rozott elvekre
- a Bir6i Tandcs 6s a koll6giumok
v6l:m6ny6nek ismeret6ben a kovetkez6k szerint hatdrozom meg.
2. A birdsrigon

miikiid6 iigyszakok

2.1. Biinteto
A j6r6sbir6sdgbirSi (tanricsai) 6s igazsiigiigyi alkalmazottai a bi.intet6elj indsr6l sz6l6 2017. 6vi XC.
tcirv6nytren (Be.) 6s az egyeb jogszabttlyokban meghatirozott, a jhrfsbir6shg hat6skor6be 6s
illet6kessdgebetartozo, a kiivetkezo tigycsoportokba sorolt biintetoi.igyekben j6rnak el.
2.1

.l . Biintet6 rigyszak tigycsoportj ai felsorol6s a
elsofokribtintet6iigy
fiiatalkonibiintetoiigye
brinteto nemperes iigy
bir6s6.gi mentesitds irrinti iigy
nyomoz6si bir6i rigyek
egydb (vegyes) iigy

o
o
.
.
o
.

2.2. Szabillysdrt6s
A j6r6sbir6s5g bir6i es igazsitgigyi alkalmazofrai a szab6lys6rl6sekr5l, aszabflysertdsi elj6r6sr6l ds
a szab6lvs6rt6si nyilv6ntartiisi rendszerrol sz6I6 2012. 6vi II. torv6nyben (Szabs. tv.) ds az egyeb
jogszabfilyokban meghatfnozott, a jdrdsbir6s6g hat6skcir6be ds illetdkess6g6be tartoz6, a kovetkezo
tigyc s op ortokb a s oro lt szab 6Iy sert6s i iigyekb en j arnak el.
2 .2.

|.

.
.

i i.igyszak iigycsop ortj ai fels oro 16s a
s',zab6lys6rtdsi elz6r6ssal is srijthat6 szab6lys6rt6s miatti iigy
s:zabflys6rt6si hat6s6g hatdrozata ellen benyrijtott kifog6s (panasz)

Sz

ab 61ys 6rt6s
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.
o
o
'o

szabilysdrtdsi perujitrisi tigy
szab|lysdrtdsi tigyben emelt tigy6szi 6v6s
szabftlysdrtdsi egy6b (vegyes) rigy
apenzbirs6g, a helyszini birs6g szabillysertdsi elzirilsra tdr16n6 ifiviltortafftsa iriinti tigy
akdzerdekri munka erzdrfsrat<irt6n6 a.'.rdltoztatitsa ir6nti tigy

2.3. Civrlisztlka
A j6r6sbir6s6g birhi (tan6csai) es igazs6gigyi alkalmazotrai a Polg6ri perrendtartdsrol sz<ilo 1952.
6vi III. torv6nyben (Pp.), valamint a 2016. 6vi CXXX. tdrv6nyben (rij Pp.) 6s az egydb
jogszabfiyokban meghatht'ozott, a jitrisbir6srlg hat6sk6r6be 6s illet6kessdgdbe tartoz6, a k<jvetkezo
iigycsoportokba sorolt polgriri iigyekben jrimak el.
.l . Civilisztikai tigyszrakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.I. Polgriri iigyszak tigycsoportj ai felsorol6s a
o els6fokri polgrlri peres iigy
o polg6ri nemperes i.igy
. v6grehajt6si iigy
2.3

2.3.3. Gazdasdgi
2.3 .3 .I . G azdas 6gi iigys z:ak iigycs oportj ai fel s oroliis a

o
o

els6foku gazdasfryi peres iigy
els6fokir gazdasfryinemperes iigy

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztris

A

j6rdsbir6sdg elnoke a kioszt6snak a bir6k, a bfr6s6gi titkdrok, a bir6s6gi tigyint6zii kozotti
munkateher jelent6s elt6r6s6t eredm6nyez6 hat6sdt (munkateher kiegyenlit6s6nek elve), tov6bbd az
iigyelosztdsi rend m6dosit5s6nak felt6teleit negyed6vente feltilvizsg6lja, 6s sztiks6g eset6n
kezdem6ny ezi az rigyeioszt6si rend m6dosft6sdt.

Az tigyteher megoszlSsft 6rdemben befolydsol6, el6re nem lSthat6 konilm6ny

bekcjvetkez6s6t

kovet6 30 napon beltil az rigyelosztfsi rendet fehil kell vizsgflni.

Az

tigyeloszt6si rend fehilvizsgiilat6nak sztiks6gess6ge eset6n a tcirv6nysz6k illert6kess6gi
teriilet6hez tartoz6 jiiriisbLr6silgi elnok az tigyeloszt6si rendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslat6t a
fehilvizsgdlatra okot ad6 koriilm6nyr6l val6 tudomdsszerz6st kdvetSen halad6ktalanui megkiildi a
torv6nysz6k elnok6nek. A m6dosit5 javaslat megkiild6s6t megel5z5en az 6rintett bfrdkkal lehet5s6g
szerint egyeztetni kell, 6s a bir6k v6lem6ny6t a m6dosit6 javaslattal egyritt meg kell ktildeni.

3.L Az iigykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesitdst is
Az tigyek kiosztasSt a brintet6 6s a civilisztikai iigyszakban az tigyszak szerinti igazgatdsi
vezet6 (az elncik, illetve az elncikhelyettes) v6gzi. A t6vol I6v5 vagy l<tzfurt kioszt6sra jogosult
vezetS heiyettesit6jek6nt, a kiosztdst sorrendben az elncik, az elnokhelyettes, majd az rigyszak
szerinti bir fk v6gzik, ut6bbiak a tan6cssz6muk emelked6 sorrendj 6ben.

Kizfrt a kioszt6sb6l, aki az tigyben a Be., a Pp., az rij Pp. vagy a Szabstv. alapjdn bir6kent nem
j5rhat el, kiv6ve azig'yf6I6ltal bejelentett 6s m6g el nem birdlt elfogultsdgi kifogds eset6t. A
kioszt6sra jogosult kiz6rts6gakor a helyettesft6s szab6lyait kell alkalmazni.
3 .2 .

Az 6ltal 6no s an alkalmazott i.i gyki

o s zt 6s

i m6 ds zer me ghatfir o z6sa

3

Az i.igykiosztds alapja minden iigycsoportban az 6rkez6si sorrend. Az i.igyek tan6csra kioszt6sa
iigycsoportonk6nt, a soron kovetkez6 igyszSm 6s a tan6csok sz6mozdsfnak sorendie szerint
tort6nik, kivdve a szabiiy sert6si tigyszakot.
3.3. Akiosztfst v6gz5 vezet6 a szign6l6s el6tt meghatSrozza a kiosztand6 tigy neh6zs6gi fokdt
(srilyszSmAt).

Tdbtr iigyeloszt6si m6dszer egytittes alkalmazfndval kiosztand6 tigyek kioszt6siinak szabillyai

A szab6lys6rtdsi tigyszakban (Szpri., Szk6., Szk., Sze., Szpi.) az i.igykiosztds az adott napon az
6rintett titk6rok k<jzott automatikusan egyenl6 ar fnyban trirtdnik.
3.4.

Az

6ltal6nosan alkalmazott rigykiosztdsi mSdszert5l tdrt6n6 eltelr6s esetei meghat6roz6sa,

ame:lyek krilcinosen

3.4.1. Elt6r6s az:d.gy tlrgyahoz k6pest
3.4.LL. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3.4.7.2. Nemzetkdzi elemet tartalmaz
3.4.2. Perjogi helyzethez k6pest
3.4.2.L. Soron kiviili tigy
3.4.2,2. E gyesit6s, e gyrittes elbirdlSs v6 gett
3.4.2.3. Bir5 ktz6r 6sa miatt
3.4.2,4. Az rigy el6zm6nyi elj6rds6val fennfll6 szoros osszefi.igg6s miatt
3.4.3. Egyenletes munkateher biztositdsa v6gett
3.4.3.1. Ugyh6tral6k feldolgozdsa miatt
3.4.3.2. Ugy munkaig6nyess6 ge, terj edelme miatr
3.4.3.3. Az tigyek 6rkez6s6b5l ad6d6 egyenl5tlens6g kikriszdbol6se 6rdek6ben
3.4.4. Egy 6b kcinilm6nyekhez k6pest
3.4.4.L. it6lkez6si sziinet tartama alatt vagy miatt
3.4.4.2. Bir6 tdvoll6te miatt - figyelemmel az tigy jelleg6re
3.4.4.3. Bir6 szolgdlati viszonyfnak megsziin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3.4.4.5. Tobb szempont egytittes fennfll6sa
3 .5 .

A ve:zetok fital tntezett tigyek kio szt6s6nak m6dszere
A bir6siigi vezet6 r6sz6re az iigyek kioszt6s6t befoly6solhatja a t5rgyal6si kotelezetts6g m6rt6ke
6s az igazgatdsi feladatok munkaterhe. A r6sz6re tort6n6 rigykioszt-6s az 5ltal5nos modszerek
alapj 6n tcirt6nik az 3.2-3.4. pontban megj eldltek szerint.

3.6.

Az tigykiosztds menete
3.6.1. A kiosztand6 rigy bemutatdsa az rigykioszt6sra jogosultnak
A bir6s6gok egys6ges iratkezel6si szab6lyzatfirSl sz5l6 I7/20L4. (XII.23.) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezd6iratot 6s a kezdSiratk6nt kezelendS
iratot r.igyiratk6nt az esetleges el5zm6nyi iigyiratokkal felszerelve a lajstromba tort6nS
bejegyz6s napj6n, de legk6s6bb az 6rkez6st kovet6 munkanapon az irodavezetS
bemutatja az tigyelosztdsra jogosult bir6s6gi vezet6nek.
3.6.2, Az irat ritja, a kozremfikcid6k feladatai
Az tigy kioszt6s6ra jogosult az elj6r6 bir6t legk6s5bb az irat bemutatfs6t kcivet5
munkanapon a jelen iigyeloszt6si rendben foglaltaknak megfelel5en kijeloli. A
kijelcil6s utdn az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodSnak. Az iroda az eljdr6 bir6
kijelol6se uten a lajstromba bejegyzi az elj6r6 bir6i tandcs sorszdmdt, majd az iratot a
bir6nak a kijelcil6s napj6n, de legk6s5bb a kovetkez6 munkanapon bemutatja.

3.7.

Az Stosztds rendje
Az tigyek 6toszt6sdra csak kiv6telesen, a jogszabdlyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa eset6n
keri.ilhet sor azzal, hogy ilyen esetben az iigy kiszign6lSsa az iigyeloszt6si rendben
meghat6rozott 6ltal6nos szab6lyok szerint tort6nik.
3.7 .L.Az 6tosztds esetei

Abir6sdg elnoke, illetve az iigykiosztfsra jogosult mds bfr5sdgivezetS az:iLgy int6z6s6vei
mdsik tanfcsot (bir6t) jelol ki a kizdr6sa, a bir6 szolg6lati viszonydnak megsziin6se, a
tart5s t6voll6te, az iJ.gy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkareher
biztosit6sa, az igyhStral6k feldolgozdsa, a bir6 Sthelyez6se, kirendel6se 6s kizdrdsa
eset6n.
3.7

.2.Eljdr6s az rigy 6roszt6sakor
Atosztdskor az fLgy iratai bemutat6sra kertilnek a kioszt6sra jogosult vezet6nek, 5 az
iraton az iltosztds okdnak megjekil6se mellett milsik tan6csot (bfr6t) jelol ki, 6s dftummal,
al6ir6ssal elldwa bemutatja az iroddnak az igyet az 6toszt6s lajstromban tcjrt6n5
6tvezet6se 6rdek6ben. A Beisz. 87. S (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijelcit6s m6dosit6sa
eset6n az iroda az rigyirat bemutat6s6val 6rtesiti mind a korfbban, mind az rijonnan
kijeloit bir6t. Az 6tosztds az 6ltal6nos iigykioszt6si m5dszerek szerint tcirt6nik.

3.8. A helyettesit6s rendje
A helyettesit6s rendj 6t az tigyeloszt6si rend mell6kletei tartalmazzdk.
3.9.

Ajelen tigyeloszt6si rend az 1.,2.6s 3. sz6mri mell6kletekettartalmazza.

Gyula, 2022.janufr 25.
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1. mell6klet az iigyeloszt6si rendhez

A beosztott bir6k 6ltal int6zett rigyek

Amell6kletid6belihat5lya:M2022.febru6r1-t6l
Tan6cssz6m
3.

N6v

dr. Kov6csnd

Inte zett iigy
dr.

Poly6k Timea bir6

c s op

ortok

Civilisztikai peres tigyek:
csal6djogi perek
rirokldsi perek
kotelmi perek
v6grehajt6si, perek
birtokperek
gondnoks6g a16 helyezes irfrrti
perek
kazdrdehfi adat kiaddsa
Civilisztikai nemperes tigyek:
tAvoltaftdsi i.igyek
kap c s o I att art d s v d gr e haj t ds a

Helyettesit6s,
sorrendben
dr. KuklaAngelika,
dr. Magyar

Gydngyvdr,
dr. VarsSnyi Timea,
dr. SSndorn6 dr. Annus

Zstzsanna,
dr. Miskolczi-Steurer

Annamdria
Bang6nd dr. Atol

Zstzsanna,
dr. Bart6ki

Attila,

Bujdos6n6 dr. Trippon

Nikoletta

irdnti
termdszetes szemdlyek

5.

dr.

adds s dgrendezd si elj drdsa
bir6i hatdskorbe tartoz6
nemperes iieyek
Varsiinyi Timea Civilisztikai peres tigyek:

bir6

csal6djogi perek
kdtelmi perek
gondnoks 6 g aI6 hely ezes
irdnti perek
dologi jogi perek
csalfdj o gi j o gviszonyon
alapul6 kotelmi perek
kozdrdekri adat kiaddsa
Civilisztikai nemperes iigyek :
tiivoltart6si rigyek
kap c s ol att art ds v 6 gr e haj t d s a

irdnti

.|

dr. Magyar Gyringyv6r

bir6

dr. Mag,,ar Gyongyvdr,
dr. S6ndornd dr. Annus

Zstzsanna,
dr,+4agruF

qrcng)ry€rt
dr. Kov6csn6 dr.
PolySk Timea,
dr.

Kukla AngeIka,

dr.

Miskolczi-Steurer
Annamd.ria,
Bang6n6 dr. Atol

Zstzsanna,
dr. Bart6ki Attila,
Bujdos6n6 dr. Trippon

Nikoletta

termdszetes szemdlyek

ad6 s s dgrende zd si elj drds a
bir6i hatrisk orb e tartoz6
nemperes iieyek
Civilisztikai peres iigyek:
csalidjogi perek
kotelmi perek

gondnoks 6 g al6 hely ezesi

perek
k6ftdrit6si perek
dologi jogi perek
6r6k16si perek
csal6di osi iosviszonvon

dr

Varsdnyi TImea,
dr. Kov6csn6 dr.

Poly6k Timea,
Cf-IAfsdnyi++meq
dr. S6ndom6 dr. Annus
Zstzsanna,
dr. KuklaAngelika,
dr Miskolczi-Steurer
Annamdria,
Bang6n6 dr. Atol

Tan6cssz6m

N6v

Intlzett

ii gy

cs

op orto

k

alapul6 kotelmi perek
kazdrdekti adat kiaddsa
Civilisztikai nemperes tigyek :
t6voltafi6si i.igyek
- kapcs olattartds vdgrehaj

Helyettersit6s,

sorrendben
Zsuzsanna,
dr. Bart6ki Attila,

Bujdos6nd dr. Trippon

Nikoletta
tds

a

irdnti

-

12.

dr. Srindorn6 dr. Annus
Zsuzsannabir6

termdszetes szemdlyek
ad6ss dgrendezdsi elj drds a
bir6i hat6sk6rbe tartoz6
nemperes iievek
Civilisztikai peres tigyek:

csal6djogi perek
katelmi perek
gondnoks6g a16 helyezdsi
perek
dologi jogi perek
csalddj o gi j o gviszonyon
alapul1 kAtelmi perek
ka z dr d elc{i adat ki add s a
Civilisztikai nemperes tigyek:
t6voltarliisi figyek
- kapcsolattarl6s vdgrehajtdsa

ir6nti

dr Magltar

Gyongyvdr,
dr. Varsiinyi lfimea,

d#,+4ag)€r
Qati+gyvert
dr. KovScsn6 dr.

Poly6k Tfmea
dr. KuklaAngelika, dr.

Miskolczi-Steurer
Annamdria,
Bang6n6 dr. Atol
Zsuzsanna
dr. Bart6ki Aftila,

Bujdos6nd dr. Trippon

Nikoletta

-

4.

dr. Bir6 Mariann bir6,

kijelol6s:
fiatalkoruak elleni
brintet6elj 6r6sban

it6lkez5 bir6,
nyomozdsi bfr6

termdszetes szemdlyek
ad6s s dgrendezdsi elj drds a
bir6 i hatrisk orbe tartoz6
nemperes iigyek
Btintet6 peres 6s nemperes tigyek:
K<jzlekeddsi brincselekm6nyek
Nyomoz6si bir6 hatdsk<ir6be tartoz6
i.igyek

Kiilcin elj6r6sokb6l:
Fiatalkorriak elleni bi.intet6eli rir6s

dr.
dr.
dr.
dr.

Varga Lilszlo,

Dar6k Katalin,
Bagosi Er:zs6bet,

Kis Krisztina,

dr. J6mbor Ilona,
dr.

Zsori Attila,

dr.BozoLilla,
dr. Megyeri-Elalogh
Val6ria

6.

dr. Varga Ldszl6bfu6,
kijelolds:
fiatalkoniak elleni
brintet5elj6rirsban
it6lkez5 bir5,
nyomoz6si bir6

A brintet6 tigyszak valamennyi peres
iigycsoportja, kiv6ve a kozleked6si
brincselekm6nyek miatt indult

dr. Bagosi Erzs6bet
dr. Dar6k Katalin,
dr. Kis Krisztina,

i.igyeket.

dr. Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilona,

Krildn eljSr6sokb6l:
Fiatalkorriak elleni btintetoelj ar6s
Elj 6rris mentess6ge t elv ezo
szem6llyel szemben
Elj 6r6s egy ezs6g esetdn
Bi.intet6 v6 gz6s me ghozatalSr a
irrinyul6 elj6r6s
Elj 6r6s trivoll6vo terhelttel
szemben

dr.

Zs6riAttila,

dr. 8oz6 Lilla.,
dr. Megyeri-Etalogh

Val6ria

Taniicssziim

N6v

Intdzetl

ii gy

cs

op

ortok

Helyettesit6s,
sorrendben

Elj 6rris kiilfoldon tart6zkod6
terhelttel szemben
Magrinv6das elj6r6s
Elj6rris vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzdferhetetle n
tdtele 6rdek6ben
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dr Dar6k Katalin b[r6,
kijelolis:
fiatalkorilak elleni
bilntetrieljdrdsban
{tdlkez6 b[r6, nyomozdsi

bir6

alapiigyhdz tanluoz5 egyszenisitett
feli.ilvizs grilat 6s ktilonleges
elj6r6sok
Nyomoziisi bir6 hat6skdr6be tartoz6
i.igyek
Bir6i hat6skdrbe tartozo nemperes
iigyek
A bilntetf ilgyszakvalamennyi peres
ilgycs oportj a, kivdve a kozlekedis

i

dr

Kis Krisztina,
dr. Varga Ldszl6,

btincselekmdnyek miatt indult ilgyeket.

dr Bagosi Erzsdbet,
dr Bir6 Mariann,

Killdn eljdrdsokb6l:
Fiatalkorilak elleni biint et6e f drds

dr. Jdmbor llona,
dr. Zs6ri Attila,

Elj drds mentes s d get dlvezci
szemdllyel szemben
Elj drds egyezsdg esetdn
B iint et ri v 6 gz d s me ghoz at al dr a

dr Bozd Lilla,

dr

Meglteri-Balogh

Valdria

irdnyul6 eljdrds
Elj dr ds t w oll 6v ri t erhe ltt e I
szemben
E lj dr ds

killfo ld on t art 6 z ko d6

terhelttel szemben
Magdnvddas eljdrds

Eljdrds vagyon vagy dolog
e

Iy onds

a, adat

ho z z dfdrhe

tetl en

fttele drdekdben
alapilglthoz tart

oz 6 e g!,,s z ertis

ftett

izs gdl at 6s
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dr. Bagosi Erzsdbet

bir6,
kijeldl6s:
fiatalkoruak elleni

kiil onl e ge s
felillv
eljdrdsok
Nyomozdsi b fr6 hatdsktirdbe tartoz6
iigyek
B[r5i hatdskorbe tartoz6 nemperes
tisvek
A biintet6 tigyszak valamennyi peres
tigycsoportja, kiv6ve a kozleked6si
brincselekm6nyek miatt indult
tigyeket.

brintet6elj 6r6sban

it6lkez6 bir5,
nyomoz6si bir6

Ktilon elj6r6sokb6l:
Fiatalkoniak elleni biintetoeljiir6s
Elj rir6s mentessd get eIv ez6
szemdllyel szemben
Eljar6s egyezsdg eset6n
Biintet6 v 6 gzes me s.hozatalfLr a

dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.

Kis Krisztina,
Varga Lilszl6,

Dar6k Katalin,
Bir6 Mariann,
J6mbor Ilona,

Zs6riAttila,

dr. Boz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh

Valdria

Tandcssz6.m

N6v

Int6zett ii gy c s op ortok

Helyettesit6s,
sorrendben

irrinyul6 elj6riis
Elj fn 6s t6vo ll6vo terhelttel
szemben
Elj 6r6s ktilfctldctn tartSzko d6
terhelttel szemben
Mag6nv6das eljrirris

Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzdferhetetlen
tdtele drdekdben

13

dr. Kis Krisztina bir6.
kijelol6s:
fiatalkoniak elleni
btintetSeljSri'rsban

it6lkez6 bir6,
nyomoz6si bfr6

alaprigyhoz tar1ozo egyszertisftett
feliilvizs g61at 6s kiilonleges
elj6r6sok
Nyomoz6si bir6 hatriskor6be tarlozS
iigyek
Bfr6i hatriskrirbe tartoz6 nemperes
iigyek
A bi.inteto iigyszak valamennyi peres
iigycsoportja, kiv6ve a kozleked6si
brincselekm6nyek miatt indult
iigyeket.

Ktilon elj6r6sokb6l:
Fiatalkorriak elleni biintet6elj iirris
Elj 6r6s mentess6get 6lv ezo
szem6llyel szemben
B rintet6 v 6 gzes me ghozatalfn a
ir6nyul6 elj6r6s
Elj 6r6s t6volldvo terhelttel
szemben
Elj rir6s kiilfoldon tart6zkod6
terhelttel szemben
Biztosit6k let6tbe helyezds6vel
foly6 elj6rris
Maghnvddas elj6rris

P6tmagrinviidas elj 6r6s

Alapiigyhoztartoz6
Egyszenisitett fehilvizs g6lat 6s a
Kiilonleges eljdr6sok
Nyomoziisi bir6 hat6skdr6be Iartozo
iigyek
Bir6i hat6skorbe tartozo nemperes

iigyek

dr.
dr.
dr.
dr.

Bagosi Erzs6bet,
Varga Lilszlo,

dr.

Zs6riAttila,

Dar6k Katalin,
Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilona,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh

Valdria
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2. mell6klet az rigyelosztdsi rendhez

A beosztott titkdrok

6s

bir6silgi tigyint6z5k 6ltal int6zet tigyek

Ame]l6kIetid5belihatiilyaM2022.febru6r1-t5]
me
a
. Iebruar l{
Tan6csszdm
23.

N6v
dr. J6mbor Ilona

bir6s6gi titk6r

Intdzett

ti

gy

cs

op

ortok

Helyettesit6s,
sorrendben

A

szab6lys6rt6si iigyszak valamennyi
iigycsoportja
Stirgoss6gi pszichi6triai nt6zeti
gy o gykezells elrendel6s6vel,
feltilvizs 96l athv al kapcs o latos iigyek

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

Val6ria,
dr. Bart6ki

Attila

Maghnvhdas iigyek

21.

dr. Zsori

Attila bir6s6gi

titkSr

Btintet6 v egz6s meghozatalfra ir6nyul6
iigydszi indiw6nnyal erkezo kozv6das
biintet6 iigyek
Esyszeriisitett feltilvizs s6lat
A szab5lys6rt6si iigyszak valamennyi
iigycsoportja
Siirg6ss6gi pszichiStriai ntlzeti

dr. J6mbor Ilona,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balog

gy 6 gykezeles elrendelds 6vel,

Val6ria,

feliilvizs 96l

dr. Bart6ki

athv al kapcsolatos ii gyek

Attila

Magfinvhdas iigyek

iinteto v 6 gzes me ghozatal|ra irSnyul6
iigy6szi indifuSnnyal erkezo k6zv6das
biintet6 iigyek
Egys zerris itett fe ltilvizs g6lat
B

Kiilfdldi itelet

megfeleltet6se

ds

v6grehajt6s 5tv6tel6vel kapcsolatos iigyek

Vagyon vagy dolog elvon6sa,

25

dr. Megyeri-Balog
Val6ria bir6s6si titkSr

adat

hozzhfdrhetetlennd t6tele 6rdekdben
indult eli6rSs
A szab6lys6rt6si iigyszak valamennyi
i.igycsoportja
Siirgoss6gi pszichi6triai nt6zeti
gy6gykezel6s elrendel6s6vel,
feliilvizs g5l at6v aI kapcsolatos rigyek
Mag6nv5das iigyek

dr Zs6ri Attila,

dr Boz6 Lilla,
dr J6mbor Ilona,
dr Bart6ki Attila

Biintet6 v egz6s meghozatal|ra ir6nyul6
iigy6szi inditv6nnyal erkezo kozv6das
biintet6 figyek
E gyszenis itett feliilvizs gSlat

Kiilfdldi itllet

megfeleltet6se

6s

v6grehajt6s 6tv6tel6vel kapcsolatos iigyek
Vagyon vagy dolog elvon6s4 adat

)+

dr. 8oz6 Lilla bir6s6gi
titk6r

hozzhferhetetlennd t6tele 6rdek6ben
indult eli6rSs
A szabSlys6rl6si iigyszak valamennyi

dr. Megyeri-Balog

iigycsoportja
Siirg6ss 6 gi pszichi6triai intlzeti

Val6ria,

gy6 gykezel6s elrendel6s6vel,
fe liilvizs 96l at6v al kapcs olatos

dr. J6mbor Ilona

iigyek

Mag6nvSdas tigyek

Biintet6 v e gzes meghozatalilra ir6nyul6
iigydszi indiw6nnyal erkezo kozv6das
biintet6 tisyek

dr.

Zs6riAttila,

dr. Bart6ki

Attila
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N6v

Intd zelt ii gyc s op ortok
E gy

szerrisitett

fe

Helyettesit6s,
sorrendben

liilvizs g61at

Kiilfdldi itllet

megfeleltetdse

6s

v6grehajtris 5tv6tel6vel kapcsolatos iigyek
Vagyon vagy dolog elvon5sa, adat

19.

Bujdoson6 dr. Trippon

Nikoletta

hozzilferhetetlennd t6tele 6rdek6ben
indult eli6rris
V6grehajtdsi iigyek
Kapcs olattartds vd grehaj tds a irdnti
ilgyek

dr. Bart6ki AttiTa,
dr. 8oz6 Lilla,
Bang6n6 dr. Atol

Civilisztikai iigyszakok

Zsuzsanna,

valamennyi

nemperes iigycsoportj a

Si.irgoss6gi pszichi6triai intlzeti
gy6gykezel6s
elrendel6s6vel,
36.

Bang6n6 dr. Atol
Zsuzsanna bir6s6gi

titk6r

feliilvizs g6l athv al kapcs o latos ti svek
V6grehajtSsi iigyek
Kapc s ol attart ds v d gr ehaj t ds a ir dnti

ilgyek

Civilisztikai iigyszakok

valamennyi

Bujdos6nd dr. Trippon

Nikoletta,
dr. Bart6ki Aftila,
dr. 8oz6

Lilla

nem peres i.igycsoportja

Siirgoss6gi pszichi6triai intezeti
gykezells elrendelds6vel,
feltilvizs g5l at6v al kapcs olatos ii svek
V6grehajtdsi tigyek
gy o

30.

dr. Bart6ki

Attila

bir6s6gi titkrir

Kapc s ol attartds

v d gr

ehaj t ds a ir dnti

ilgyek

Civilisztikai tigyszakok

valamennyi

nemperes iigycsoportja

Srirg6ss6gi pszichi6triai

gy6gykezel6s

Erdei Marianna

bir6srigi igyintezo

Bang6n6 dr. Atol
Zsuzsanna,
Bujdos6nd dr. Trippon

Nikoletta,
dr. 8oz6 Lilla

int6zeti

elrendel6s6vel,
f ehilvizs edlatdval kaocsolatos iisvek
Az 56/2008.(III.26.) Korm. rendelet
alapjdn biintet6 6s szab6lys6rt6si

dr. Nagynd

Zalti

Ram6na,
elj6rdsban ellSthat6 hat6skorbe Iafioz5 dr. JSmbor Ilona,

tigyek

dr.

Zs6riAttila,

dr. Megyeri-Ralogh

Val6ria,
dr. 8oz6

Lilla,

dr. Barl6ki Afiila,

dr. Nagyn6 Zajti
Ram6na

bir6s6gi igyintezo

Az

56/2008.(III.26.) Korm. rendelet
alapjiin btintet6 6s szabdlys6rt6si
elj6rSsban ell6that6 hatdskorbe tartoz6

rigyek

Prib6k Katalin,
T6thn6 Metz Asnes
Erdei Marianna,
dr. J6mbor Ilona,
dr. ZsoriAttila,

dr.

Megyeri-Balogh

Val6ria,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Bart6ki Altila,

26.

Prib6k Katalin
bir6s6gi igyint6z(5

Az

Prib6k Katalin,
T6thn6 Metz Asnes

56/2008.(III.26.) Korm. rendelet
alapj6n a civilisztikai iigyszakokban

Bang6n6 dr. Atol
Zsuzsanna,

ell6thato hatdskdrbe Iafioz6 iigyek

dr. Bart6ki Attila,
dr. 8oz6 Lilla,

Erdei Marianna.
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28.

N6v

T6thn6 Metz Agnes

bir6s6gi ngyintdzo

lnt5zett iigyc

s

op

ortok

Az

56/2008.(III.26.) Korm. rendelet
alapj6n a civilisztikai tigyszakokban
ell6that6 hatdskrirbe tartoz6 iigyek

Helyettesit6s,
sorrendben
T6thnd Metz Agnes,
dr. Nagyn6 Zajti
Ram6na
Bang6n6 dr. Atol
Zsuzsanna,
dr. Bart6ki Attila,
dr. Boz6 Lilla.

Erdei Marianna,
Prib6k Katalin,
dr. Nagyn6 Zajti
Ram6na
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3. mell6klet az iigyelosztdsi rendhez

A kirendelt bfr6k Sltal int6zett i.igyek
A mell6klet idSbeli hat6l

a
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Cr Miskolczi-

Battonyai

2022.0L01-

rcn*peres-tigvek
iv i I is zt ikai pere s

C

t

ig,, ek :

dr KuklaAngelika,
dr. Magyar

Steurer Annamdric Idrdsbir6sdg 2022.12.31.

csaliidjogi perek

bir6

orokldsi perek
kdtelmi perek
vdgrehajtdsi perek

Gyongyvdr,

birtokperek

Annus Zsuzsanna,

dologi jogi perek
kdrtdr[tdsi perek

dr. Kovdcsnd dr.

cs

alddj ogi j ogv i szo nyon

alapul6 karclmi perek
kozdrdekii adat kiadds a
)

iv il is zt

ikai nemp er es ilgy ek :
tdvoltartasi ilgyek
kapcsolattartds
vdsrehaitdsa irdnti

dr. Varsdnyi Tlmea,

dr Sdndornd

dr.

Polydk Tfmea,
Bang6nd dr.

itot

Zsuzsanna,
dr. Bartdki

Attila,

Bujdosind dr.
Trippon Nikoletta
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a J6r6sbir6s6shoz

Int5zett iigycsoport

-

Helyettesit6s,
sorrendben

termdszetes s.zemdlyek

ad6ssdgrendezdsi

eljdrdsa

)[r6i hatdskorbe tartoz|
t6.

dr. Kukla Angelikr Gyulai
bir6
Torv6nysz6k

)ntl
)na1

xemperes ilsvek
nl nl Civilisztikai peres
iigyek

:
dr. Kov6csn6 dr
csalddjogi perek
Poly6k Timea,
gondnoks6g tJh hely ezes dr. Magyar
Gyongyv6r,
ir6nti perek,
dr. Vars6nyi Timea,
csalddjogi
jogviszonyon alapul6 dr. S6ndorn6 dr.

2022.01.012022.12.31.

Annus Zstzsanna,

kotelmi perek,
gazdas 6gi t6rs

as

6gokkal

kapcsolatos, kotelmi,
szem6lyis6gi,
v6grehajt6si, k6rtdrit6si
6s tulajdoni perek

or<ikl6si perek
kdzdrdek[[ adat
3

kiaddsa
ivilisztikai nemperes tigyek:
t6voltart6si iigyek
kapcsolattartds
v6grehajtdsa ir6nti

termdszetes szemdlyek
addssdgrendez,!si

eljdrdsa
stirg6ssdgi pszichi6triai
intdzeti gy6gykezel6s
elrendel6s6vel,

feliilvizs96latixal
kapcsolatos iigyek bir6i
hat6skcirbe tartozo
nemperes iisvek

Bang6n6 dr. Atol
ZsJzsanna,
dr. Miskolczi-Steurer

Annamdria

