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hatflyos: @ 2023. janu6r 1-t6l

1. Alapadatok

LI. Az rigyeloszt6si rendet a tcirv6nyszdk elncike hatilrozzameg. Az iigyelosztSsi rendt6l az eljdrilsi
torvdnyekben szabiiyozott esetekben, tovdbbd igazgatilsi riton a bir6s6g mukod6s6t 6rint6
fontos okb6l lehet elt6rni.

L2. Aj6r6sbir6s6g iigyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szewezet5rol es igazgatf.sdr6l sz6l5 2011. dvi
CLK. tcirv6ny (Bszi.) 9. 6s 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH utasit6s (Ig.
szab.) 115. S (1) bekezd6sdben meghattnozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a koll6giumok
vdlem6nydnek ismeretdben a kovetkez6k szerint hat6rozom meg.

2. A bfr6s6gon miikiid6 iigyszakok

2.1. Btintet6
A jSr6sbir6sdgbir6i (tandcsai) 6s igazs6gtigyi alkalmazottai a biintet6elj6r6sr6l sz6lo 2017. dvi XC.
torvenyben (Be.) 6s az egyeb jogszab6lyokban meghatfurozott, a j6r6sbir6s6g hat6sk6rdbe 6s
illet6kess6gebetartozo, a k<jvetkezo tigycsoportokba sorolt biintet6i.igyekben j6rnak el.

2.1.1 . Biinteto iigyszak iigycsoportj ai felsorol6sa
o elsofokribiintet6iigy
o fiatalkorirbtintet6tigye
o brinteto nemperes iigy
o bir6s6gi mentesit6s ir6nti ilgy
. nyomoz6si bir6i iigyek
. egy6b (vegyes) iigy

2.2. Szab|lys6rtds
Aj6r6sbir6shgbir6i 6s igazs6gtigyi alkalmazollaiaszabllyserl6sekr6l, aszab6lys6rt6si elj6r6sr6l 6s
a szabtiysert6si nyilv6ntart6si rendszenol sz6l6 2012. 6vi IL tcirv6nyben (Szabs. tv.) 6s az egyeb
jogszabftlyokban meghatdrozott, aj6r6sbfr6s6g hat6skor6be 6s illet6kess6g6be tartoz6, a kovetkez6
i.igy c s oportokba soro lt szab 6Iy sert6 si tigyekb en j 6rnak el.

2.2.1 . S zab 61ys 6rt6 si iigyszak i.igyc s oportj ai fel s orol5sa
o szabtiysdrt6si elzdrissal is srijthat6 szab6lys6rtds miatti tigy
. szab6Iys6rt6si hat6srig hatitrozata ellen benyrijtott kifogfs (panasz)
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. szabfiysdrtdsi penijit6si iigy
o szabiiys6rt6si iigyben emelt iigy6szi 6vris
. szabdlys6rt6si egy6b (vegyes) iigy
o apdnzbirsdg, a helyszini bfrs6g szab6lys6rtdsi elz6r6sra tort6n6 ffivSltoilat6sa ir6nti tigy
o akozlrdekri munka elzdrisratcirtdn6 fitv|ltoztatdsa ir6nti iigy

2.3. Civilisztika
A jrir6sbir6s6g bir6i (tan6csai) 6s igazs6giigyi alkalmazottai a Polg6ri perendtart6sr6I szdl6 1952"
6vi III. tcirvdnyben (Pp.), valamint a 2016. 6vi CXXX. torvdnyben (,ij Pp.) 6s az egyetb
jogszabillyokban meghathrozott, a jSrhsbir6sdg hatdskcir6be 6s illetdkess6gdbe tartoz6, a kovetkezo
iigycsoportokba sorolt polgdri iigyekben j6rnak el.

2,3 .L Civilisztikai tigyszakok felsorol6sa
2.3.2. Polg6ri
2.3 .2.L Polg6ri iigyszak i.igycsoportj ai felsorol6sa
o els6fokri polg6ri peres tigy
o polg6ri nemperes iigy
. v6grehajtdsi iigy

2.3.3. Gazdasilgi
2.3 .3 . L G azdas dgi tigyszak tigyc s op ortj ai felsorol6s a
o els6foki gazdasdgi peres tigy
o els6fokri gazdasdginemperes iigy

3. tigyszakok szerinti iigykiosztf s

A jrirdsbir6s6g elnoke a kiosztiisnak a birhk, a bir6s6gi titk6rok, a bir6s6gi igyintez6 kozotti
munkateher jelentos elt6r6s6t eredmdnyezl hatdsit (munkateher kiegyenlft6s6nek elve), tov6bb6 az
iigyelosztdsi rend m6dosit6s6nak feltdteleit negyeddvente feliilvizsg6lja, 6s szi.iksdg esetdn
kezdem6ny ezi az tigyelo s zt6si rend m6 do sit6s rit.

Az tigyteher megoszl6s6t drdemben befoly6sol6, el6re nem lSthat6 koriilmdny bekovetkez6s6t
kcivet6 30 napon beliJ'l az i.igyeloszt6si rendet feliil kell vizsg6lni.

Az tigyelosztiisi rend feli.ilvizsg6latSnak szriks6gessdge eset6n a torvdnysz6k illetdkess6gi
tetiletdhez tartoz6 j6rrisbir6s6gi elncik az iigyelosztdsi rendre vonatkoz6 m6dosito javaslatffi a
feltilvizsg6latra okot ad6 koriilm6nyr6l va16 tudom6sszen6st kovet6en halad6ktalanul megki.ildi a
torvdnyszdk elnok6nek. A m6dosit6 javaslat megki.ild6s 6t megellzoen az 6rintett bir6kkal lehetosdg
szerint egyeztetni kell, 6s abirfkv6lem6ny6t a m6dosit6 javaslattal egyiitt meg kell kiildeni.

3.1. Az rigykioszt6sra jogosultak-bele6rtve a helyettesit6st is
Az tigyek kioszt6s6t a biintet<i 6s a civilisztikai tigyszakban az igyszak szerinti igazgatdsr
vezeto (az elnok, illetve az elnokhelyettes) vegzi. A tSvol l6v6 vagy kizdrl kioszt6sra jogosult
vezeto helyettesftdjek6nt, a kiosztfst sorrendben az elnok, az elncikhelyettes, majd, az iigyszak
szeri nti bir 6k v e gzik, ut6 bb i ak a tan6c sszdmuk eme lke do s o rendj 6b en.

Kizfitt a kiosztdsb6l, aki azigybena Be., a Pp., azijPp. vagy a Szabstv. alapjhnbir6k6nt nem
jhrhat el, kiv6ve azij'gyfel6ltal bejelentett 6s m6g el nem bfr6lt elfogults6gi kifog6s eset6t. A
kioszt6sra jogosult kizdrtsigakor a helyettesit6s szabillyaitkell alkalmazni.

3 .2 . Az 6ltal 6no s an alkalmazott ii gyki o s zt6s i m6 ds z er me ghatdr o zdsa
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Az iigykiosrtils alapja minden iigycsoportban az 6rkezdsi sorrend. Az tigyek tanilcsra kioszt6sa
iigycsoportonk6nt, a soron kdvetkez6 iigysz6m 6s a tan6csok szdmozdsilnak sorendje szerint
tort6nik, kivdve a szab|ly sdrtdsi tigyszakot.

3.3. A kiosztdst vegzo vezeto a szign6l6s el6tt meghatitrozza a kiosztand6 tigy neh6zs6gi fok6t
(srilysz6m6t).

Tcibb iigyeloszt6si m6dszer egytittes alkalmazds6val kiosztand6 tigyek kioszt6s6nak szabillyai

A szabSlys6rt6si i.igyszakban (Szp6., Szk6., Szk., Sze., Szpi.) az iigykioszths az adottnapon az
6rintett titk6rok kozott automatikusan egyenl6 ar itnyban t<jrt6nik.

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszert6l torten6 elt6r6s esetei meghatdroz6sa,
amelyek kiilondsen
3 .4.1 . Elt6r6s az ijgy titrgy ithoz k6pest

3.4.LI. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3 .4.L2. Nemzetk<izi elemet tartalmaz

3 .4.2. Perj o gi hely zethez k6pest
3.4.2.1. Soron kiviili iigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egyiittes elbir5l6s vdgett
3 .4.2.3 . Bir6 kizfurdsa miatt
3.4.2.4. Azijgy elozmenyi eljdrilsdval fenn6ll6 szoros osszeftigg6s miatt

3 .4.3 . E gy enletes munkateher biztosit6sa v6gett
3 ,4.3 .L Ugyh6tral6k feldolgo zSsa miatt
3 .4,3 .2, Ugy munkaigdnyess6ge, terj edelme miatt
3.4.3.3. Az iigyek drkez6s6b6l adod6 egyenl6tlens6g kiktiszobcjl6se 6rdek6ben

3 .4.4. Egy 6b koriilmdnyekhez kdpest
3,4.4.L it6lkez6si sziinet tartamaalatt vagy miatt
3.4.4.2. Bfr6 t6voll6te miatt - figyelemmel azigy jelleg6re
3.4.4.3. Bfr6 szolg6lati viszony6nak megszrin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt
3 .4.4.5 . Tcibb szempont egytittes fennilll6sa

3.5, A vezet6k tital rntezett tigyek kioszt6s6nak m6dszere
A bfr6s6gi vezetT rdszlre azigyek kioszt6s6t befoly6solhatja at6rgyal6si kotelezettsdg m6rtdke
es az rgazgat6si feladatok munkaterhe. A rdsz1re tort6n6 iigykioszt6s az 6ltal6nos m6dszerek
alapj 6n tort6nik az 3 .2-3 .4. pontban megj eloltek szerint.

3.6. Az tigykioszt6s menete
3 . 6. 1 . A kio sztand6 iigy bemut athsa az tigykioszt6sra j o gosultnak

A bir6s6gok egys6ges iratkezeldsi szabdlyzatilr6l sz6l6 lll20l4. (XII.23.) OBH
utasit6s (Beisz.) 85-87. $-ai 6rtelm6ben a kezddiratot 6s a kezd6iratkdnt kezelendo
iratot tigyiratk6nt az esetleges el6zm6nyi iigyiratokkal felszerelve a lajstromba tort6no
bejegyzds napjhn, de legk6s6bb az 6rkez6st kcivet6 munkanapon az fuodavezeto
bemutatj a az ijgy eIo sztdsra j o go sult bf 16 s 6gi vezet6nek.

3 .6.2. Az t at utja, a kcizremrikcid6k feladatai
Az ijgy kioszt6srira jogosult az eljdr6 bir6t legk6s6bb az irat bemutalisdt kovet6
munkanapon a jelen tigyelosztfsi rendben foglaltaknak megfelel6en kijeldli. A
kijelol6s utdn az iratot nyomban vissza kell juttatnr azirodirnak. Azfuoda az eljar6 bir6
kijel6l6se tt6n a lajstromba bejegyzi az eljitro bfuoi tanilcs sorsz6m6t, majd az tratot a
bir6nak a kijelol6s napjhn, de legk6sobb a kovetkezo munkanapon bemutatja.
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3.7 . Az 6toszt6s rendje
Az iigyek fitoszthsdra csak kiv6telesen, a jogszabSlyban el6irt felt6telek fenn6ll6sa eset6n
keriilhet sor azzal, hogy ilyen esetben az iigy kiszignfulfusa az iigyeloszt6si rendben
meghatdrozottSl+a,l6nosszab6lyokszerintt6rt6nik.
3 .7 .I. Az ltosztds esetei

A bir6s6g elncike, illetve az i.igykios ztdsra jogosult m6s bfr6s6gi vezeto az igy intdzdsdvel
m6sik tan6csot (bfr6t) jelol ki a kizinSsa, a bfr6 szolg|lati viszonyiinak megszfndse, a
tart6s trlvoll6te, az igy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkateher
biztosit6sa, az igyhdtrallk feldolgozdsa, a bir6 6thelyez6se, kirendel6se 6s kizhrdsa
eset6n.

3.7 .2.Frljfuils az tigy 6toszt6sakor
Atoszt6skor az ijgy iratai bemutatdsra keriilnek a kioszt6sra jogosult vezetonek, 6 az
iraton az Stosztds okanak megjelol6se mellett mdsik tandcsot (bir6t) jelol ki, 6s d6tummal,
al6fr6ssal ell6tva bemutatja az irodfunak az igyet az futosztds lajstromban tcirt6n6
6fivezet6se 6rdek6ben. A Beisz. 87. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijelcil6s m6dosit6sa
eset6n az iroda az ijgyirat bemutatds6val 6rtesiti mind a kor6bban, mind az rijonnair
kijeltilt birot. Az Stosztils az 6ltal6nos i.igykioszt6si m6dszerek szerint tort6nik.

3.8. A helyettesit6s rendje
A hely ette s it6 s r endj 6t az ij'gy ero szt6 s i rend mell 6kl ete i tartalmazzilk.

3.9. A jelen i.igyeloszt6si rend az 1.,2. ds 3. szdmri mell6kletek et tartalmazza.

Gyula, 2022, december 19.

gdi Ar Gyula
tiirv6nysz6k elniike

€.
\l(,,
\*
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1 . mell6klet az igy eloszt6si rendhez
A beosztott bir6k 6ltal intezett iigyek

A mell6klet idobeli hathlv a: 2022. irinius 1 5 -t6l

Taniicssz6m N6v Intlzett i.i gy c s op orto k Helyettesit6s,
sorrendben

a
J. dr. Kov6csn6 dr.

Poly6k Timea bir6 csalSdjogi perek
orokl6si perek
kcttelmi perek
v6grehajtdsi, perek
birtokperek
gondnoks6g al6 helyezes irdnti
perek
kciz6rdekri adat kiaddsa

Civilisztikai nemperes iigyek :

tiivoltart6si iigyek
kapcsolattartds v6grehajt6sa ir6nti
termdszetes szem6lyek
ad6ssdgrendez6si eljarflsa
bir6i hat6skorbe tartoz6
nemperes tisyek

dr, KuklaAngelika,
dr. Magyar
Gyongyv6r,
dr. Vars6nyi Timea,
dr, SSndornd dr.Annus
Zsuzsanna,
dr. Miskolczi-Steurer
Annam6ria
dr. Barl6ki Attila,
Bujdos6nd dr. Trippon
Nikoletta

5 dr. Vars6nyi Timea
bir6

Civilisztikai peres tigyek :

csal6djogi perek
kotelmi perek
gondnoks6 g al6 hely ezes
irilnti perek
dologi jogi perek
csal6dj o gi j o gviszonyon
alapul6 kotelmi perek
koz6rdekti adat kiad6sa

Civilisztikai nemperes iigyek :

t6voltart6si iigyek
kapcsolattart6s v6grehaj t6sa
ir6nti

- term6szetes szem6lyek
ad6ss6grendez6si eljdrdsa
bir6i hatriskorbe tartoz6
nemoeres i.isvek

dr. Magyar
Gycingyvdr,
dr. S6ndornd dr. Annus
Zstzsanna,
dr. KovScsnd dr.
Poly6k Timea,
dr, KuklaAngelika, dr,
Miskolczi-Steurer
Annam6ria,
dr. Bart6ki Attila,
Bujdos6nd dr. Trippon
Nikoletta

7. dr. Magyar Gyiingyv6r
bi16

Civilisztikai peres tigyek:
csal6djogi perek
kritelmi perek
gondnoks6g al6 helyez6si
perek
k6rt6ritdsi perek
dologi jogi perek
orciklesi perek
csal6dj o gi j ogviszonyon
alapul6 kdtelmi perek
kciz6rdeku adat kiad6sa

dr. Varsdnyi Timea,
dr. Kov6csn6 dr.
Poly6k Timea,
dr. S6ndornd dr. Annus
Zs)zsanna,
dr. KuklaAngelika,
dr. Miskolczi-Steurer
Annam6ria,
dr. Bart6ki Attila,
Bujdos6n6 dr. Trippon
Nikoletta



Tan6cssz6m Ndv Intezett ii gy c s op ortok Helyettesitds,
sorrendben

Civilisztikai nemperes iigyek :

tdvoltartdsi iigyek
- kapcsolattart6s vdgrehajt6sa

ir6nti

- term6szetes szemdlyek
ad6ss6grendez6si elj drrisa

bir6i hat6sk orb e tartoz6
nemperes iigyek

12. dr. S6ndorn6 dr. Annus
Zsuzsarrtabir6

Civilisztikai peres iigyek:
csal6djogi perek
kdtelmi perek
gondnoksdg al6 helyez6si
perek
dologi jogi perek
csal6dj ogi j ogviszonyon
alapul6 kotelmi perek
kcizdrdekri adat kiad6sa

Civilisztikai nemperes rigyek :

t6voltart6si tigyek

- kapcsolattart6s vdgrehajt6sa
irintr

- term6szetes szem6lyek
ad6ssdgrendezdsi elj 6r6sa

bir6i hat6sk orb e tartoz6
nemperes iieyek

dr. Magyar
Gyongyvdr,
dr. Vars6nyi Timea,
dr. Kov6csnd dr.
Poly6k Timea
dr. KuklaAngelika, dr.
Miskolczi-Steurer
Annam6ria,
dr. Bart6ki Attila,
Bujdos6n6 dr. Trippon
Nikoletta

4. dr. Bir6 Mariann bir6,
kijelol6s:
fiatalkoruak elleni
biintet6elj6r6sban
itelkezobir6,
nyomoz6si bir6

Biintet6 peres 6s nemperes iigyek:
Krjzlekeddsi brincselekm6nyek

Nyomozdsi bfr6 hat6skrirdbe tartoz6
iigyek
Ki.ilon elj6r6sokb6l:
Fiatalkoniak elleni biintet6eli 6r6s

dr. Varga Ldszl6,
dr. Dar6k Katalin,
dr. Bagosi Erzsdbet,
dr. Kis Krisztina,
dr. JSmbor Ilona,
dr. Zs6ri Attila,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria

6. dr. Varga Ldszl6biro,
kijelol6s:
fiatalkorirak elleni
biintet6elj6r6sban
itelkezlbir6,
nyomoz6si bir6

A btintet6 i.igyszak valamennyi peres
iigycsoportja, kivdve a kozleked6si
brincselekmdnyek miatt indult
iigyeket.

Kiilon elj6r5sokb6l:
Fiatalkoniak elleni bi.intet6elj 6r6s

Eljdr 6s mentes s 6 ge t elv ezb
szemdllyel szemben
Elj6r6s egyezs6g eset6n

B tintet6 Y e gzes meghozatalfir a
irdnyul6 elj6r5s

Elj6r6s t6voll6v6 terhelttel
szemben

Elj ards kiilftildon taftozko d6
terhelttel szemben

dr. Bagosi Erzs6bet
dr, Dar6k Katalin,
dr. Kis Krisztina,
dr. Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilona,
dr. ZsoriAttila,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria



Tan6cssz6m N6v Intezett i.igyc s o p orto k Helyettesitds,
sorrendben

Magdnvddas elj6r6s
Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzdf6rhetetlen
t6tele 6rdek6ben

alapiigyhoz tartoz6 egyszenisitett
feliilvizsg6lat 6s kiil<inleges
elj6r6sok

Nyomoz6si bir6 hatSskor6be tartoz6
iigyek
Bir6i hatrlskorbe tartozo nemperes
iieyek

9 dr. Dar6k Katalin bir6,
kijelol6s:
fiatalkorirak elleni
btintet6elj6r6sban
it6lkez6 bir6, nyomoz6si
bir6

A biinteto iigyszak valamennyi peres
iigycsoportja, kiv6ve a kozlekeddsi
brincselekm6nyek miatt indult i.igyeket,

Kiilon elj6r6sokb6l:
Fiatalkoniak elleni btintetoelj 5r6s
Elj6rds mentessdget 6lv ezo
szemdllyel szemben

Elj 6r6s egyezs6g eset6n

B tintet6 v e 9z6 s me gho zatalilr a
irSnyul6 elj6r6s
Elj6r6s t6voll6vo terhelttel szemben
E lj 6r6s kiilfoldon tart6zko d6
terhelttel szemben

Magfinvhdas eljSr6s

Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6s a, adat hozz|fdrhetetlen
t6tele 6rdek6ben

alapiigyhriz tartozo egyszenisitett
feliilvizs g6lat 6s kiilonle ges

eljSr6sok
Nyomoz6si bir6 hatSskcj rcbe tartozo
iigyek
Bir6i hat6skcirbe tartoz6 nemDeres
iievek

dr. Kis Krisztina,
dr. Varga Liszlo,
dr. Bagosi Erzsdbet,
dr. Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilona,
dr. Zs6ri Attila,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria

11 dr. Bagosi Erzsdbet
bir6,
kijelo16s:
fiatalkorriak elleni
biintetoelj6r6sban
itelkezobiro,
nyomoz6si bir6

A btinteto tigyszak valamennyi peres
iigycsoportja, kiv6ve a kozleked6si
brincselekm6nyek miatt indult
iigyeket.

Ktilon elj6r6sokb6l:
Fiatalkoniak elleni btintetoelj 6r6s

Elj 6r6s mentess6 ge t 6lv ezo
szem6llyel szemben
Elj rir6s egy ezsdg eset6n

B i.intet6 v 6 9z6 s me gho zatalfn a
irrinyul6 elj6rds
Elj 6r6s t6voll6v6 terhelttel
szemben

dr. Kis Krisztina,
dr. Varga L6szl6,
dr. Dar6k Katalin,
dr. Bir6 Mariann,
dr. J6mbor Ilona,
dr. ZsoriAttila,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria



Tan6cssz6m N6v Intdzett iigy c s op orto k Helyettesit6s,
sonendben

Elj 6r6s kiilfoldcin tart6zkod6
terhelttel szemben
Maghnvhdas eljrlr6s
Elj6r6s vagyon vagy dolog
elvon6sa, adat hozzdferhetetlen
tdtele 6rdekdben

alapigyho z tarto z6 e gy szenis itett
feltilvizs gdlat ds ktilonleges
elj6r6sok

Nyomoz6si bir6 hatriskcir6be tartoz6
tigyek
Bir6i hat6skcirbe tartoz6 nemperes
tieyek

13. dr. Kis Krisztina bir6.
kijelolds:
fiatalkoniak elleni
biintetoelj6r6sban
it6lkez6bir6,
nyomoz6si bir6

A btinteto tigyszak valamennyi peres
tigycsoportja, kiv6ve a kcizleked6si
brincselekm6nyek miatt indult
tigyeket.

Kiilcin elj6r6sokb6l:
Fiatalkoniak elleni biintet6elj6r6s
Elj 6r6s mentess6ge t elv ezo
szem6llyel szemben
B iintet6 v 6 gzd s me gho zatalfur a
ir6nyul6 eljdrds
Elj 6rds t6voll6v6 terhelttel
szemben

Elj 6r6s kiilfoldrin tartozko do
terhelttel szemben
Biztositdk letdtbe helvezds6vel
foly6 eljAr6s
Magfinvddas elj6r6s
P6tmag6nv6das elj6r6s
Alapiigyhriztartoz6
Egyszertisitett feliilvizsg6lat 6s a
Kiilonleges elj6r6sok

Nyomoz6si bir6 hatSsk<jrdbe tartoz6
iigyek
Bfr6i hatdskorbe tartozS nemoeres
tigvek

dr. Bagosi Erzs6bet,
dr. Varga L6sz76,
dr. Dar6k Katalin,
dr. Bir6 Mariann,
dr. Jdmbor Ilona.
dr. Zs6riAttila,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria
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2. mell6klet az iigyelo szthsi rendhez

A beosztott titkdrok ds bir6s6gi flgyint6zok fitaI intezett tigyek

A mell6klet id6b el i hatilIy a: W 2023, j anutu | -t6l

Tan6cssz6m N6v Intdzelt ii gyc s op orto k Helyettesit6s,
sorrendben

zJ. dr. Jdmbor Ilona
bir6s6si titkdr

A szab6lysdrtdsi iigyszak valamennyi
flgycsoportja
Siirgoss6gi p szichi6tria i intdzeti
gy o gykezeles elrendel6s6vel,
feliilvizs g5l athv al kapcsolato s tigyek
Maghnvhdas ilgyek
Biinteto v egzes meghozatalfira ir6nyul6
iigy6szi inditvSnnyal erkezo kozv6das
biinteto iigyek
Esvszenisitett feliilvizs s6lat

dr. 8oz6 Lilla,
dr. Zs6ri Attila
dr, Megyeri-Balog
Val6ria,
dr. Bart6ki Attila

27. dr. Zsori Attila bir6s6gi
titk6r

A szabSlys6rt6si iigyszak valamennyi
iigycsoportja
Siirg6 ss 6 gi pszichi|triai intlzeti
gy 6 gykezells elrendel6s6vel,
feltilvizs g5l athv al kapcs ol ato s tigyek
Magilnvddas i.igyek
Biintet6 v 6gz6s meghozatalfira ir6nyul6
iigydszi inditv6nnyal 6rkezo kcjzv6das
biinteto iigyek
Egyszenis itett feliilvizs gSlat
Ktlfdldi itdlet megfeleltetdse ds

v6grehajt6s 6tv6tel6vel kapcsolatos i.igyek
Vagyon vagy dolog elvon6sa, adat
hozzhf6rhetetlennd tdtele drdekdben
indult eli616s

dr. Jdmbor Ilona,
dr. Boz6 Lilla,
dr, Megyeri-Balog
Val6ria,
dr, Bart6ki Attila

25. dr, Megyeri-Balog
Val6ria bir6s6si titk6r

A szabSlys6rt6si iigyszak valamennyi
i.igycsoportja
Siirg6 ss 6 gi p szichiiltriai intezeti
gy 6 gykezeles elrendel6s6vel,
feliilvizs 96l at|v al kapcs olato s ii gyek
Mag6nv6das tigyek
Biintet6 v e gzes meghozatalfira ir6nyul6
iigy6szi inditvSnnyal 6rkez6 kozv6das
bi.inteto iigyek
E gyszeni sitett feliilvizs gSlat
Kiilfdldi itdlet megfeleltet6se 6s

v6grehajtSs 6tv6tel6vel kapcsolatos iigyek
Vagyon vagy dolog elvon6sa, adat
hozzhflrhetetlennd t6tele 6rdekdben
indult eli6r6s

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

aAJ+. dr, Boz6 Lilla bir6s6gi
titk6r

A szab6lys6rtdsi iigyszak valamennyi
Ugycsoportja
Siirgos s6 gi pszichi6tria i intdzeti
gy o gykezells elrendel6s 6vel,
fe liilvizs 96l at6v al kapc so lato s iigyek
Mag6nv5das tigyek
B i.intet6 v 6 gz6s me ghozatalSra ir6nyul6
iigy6szi inditv6nnyal erkezo kozv6das
bi.intet6 tisvek

dr. Megyeri-Balog
Valdria,
dr. ZsoriAttila,
dr. J6mbor Ilona
dr, Bart6ki Attila
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Tan6cssz6m Ndv Intlzett ii gyc s o p ortok Helyettesit6s,
sorrendben

Egyszenisitett feliilvizs g6lat
Kiilfdldi itdlet megfeleltet6se 6s

vdgrehajt6s 6tv6tel6vel kapcsolatos iigyek
Vagyon vagy dolog elvon6sa, adat
hozzhflrhetetlenn6 t6tele 6rdekdben
indult eli6rSs

19. Bujdos6n6 dr. Trippon
Nikoletta
bir6sSsi titk6r

V6grehajt6si iigyek
Kapcsolattarl6s v6grehajt6sa ir6nti
iigyek
Civilisztikai iigyszakok valamennyi
nemperes iigycsopofija
Siirg6ss6gi pszichiStriai intlzeti
gy6gykezells elrendel6s6vel,
feliilvizs e6l at6v al kaoc solato s ii svek

dr. Barl6ki Attila,
dr. 8oz6 Lilla.

30 dr. Bart6ki Attila
bir6sdsi titk6r

Vdgrehajt6si iigyek
Kapcsolattart6s v6grehajtdsa ir6nti
tigyek
Civilisztikai ilgyszakok valamennyi
nemperes i.igycsoportj a
Silrg6ssdgi pszichi6triai intezeti
gy6gykezeles elrendel6sdvel,
feli.ilvizs e6l athv al kaoc solatos ti svek

Bujdos6nd dr. Trippon
Nikoletta,
dr. 8oz6 Lilla

Erdei Marianna
bir6s6gi ngyintdzo

Az 56/2008.(IIL26.) Korm. rendelet
alapjhn biintet6 6s szab6lysdrtdsi
elj6r6sban ell5that6 hat6skdrbe taftoz6
tigyek

dr. Nagyn6 Zajti
Ram6na,
dr. J6mbor Ilona,
dr. Zs6ri Attila,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria,
dr. 8oz6 Lilla,
dr. Bart6ki Attila,
Pribdk Katalin,
T6thn6 Metz Agnes,
dr.Jla*adi€sertgor
dr Szdsz Rdka

dr. Nagynd Zajti
Ram6na
bir6s6gi igyintlzo

Az 5612008.(IIL26.) Korm. rendelet
alapjhn bilntet6 6s szab6lysdrtdsi
eljSr6sban ell6that6 hat6skorbe tartozo
i.igyek

Erdei Marianna,
dr. J6mbor Ilona,
dr. Zs6riAttila,
dr. Megyeri-Balogh
Val6ria,
dr.Boz6Lilla,
dr. Bart6ki Attila,
Pribdk Katalin,
T6thn6 Metz Agnes,
drJtrr4radi€sengor
dr. Szdsz Rdka

26. Pribdk Katalin
bir6s6gi igyintezo

Az 5612008.(IIL26.) Korm. rendelet
alapjfin a civilisztikai iigyszdkokban
ell6that6 hatdskcjrbe tartoz6 iigyek

dr. Bart6kiAttila,
dr. 8oz6 Lilla,
Erdei Marianna,
T6thnd Metz Agnes,
dr. Nagyn6 Zajti
Ram6na,
d#-fffionger
dr. Szdsz Rdka

28. T6thnd Metz Agnes
bir6s6ei ijsyintdzo

Az 5612008.(IIL26.) Korm. rendelet
alapiin a civilisztikai iisvszakokban

dr. Bart6ki Attila,
dr. 8oz6 Lilla.
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Tan6cssz6m Ndv Intdzett ti gyc s op ortok Helyettesit6s,
sorrendben

ell6that6 hat6skcjrbe tartoz6 iigyek Erdei Marianna,
Pribdk Katalin,
dr. Nagynd Zajti
Ram6na,
drJ#i€songor
dn Szdsz Rdka

drJffiger
Hsdg|iffi i

ti
@*

greei++#anne
dr.+aeyn@i-
+amenq
Prib6kK€*o+int
+0+trn0++etz-+enes

dr. Szdsz Rdka
bfr6sdgi ilgyintdz6

Az 56/2008 QII 26.) Korm. rendelet
alapjdn . civilisztikai, biintetri ds
szabdlysdrtdsi eljdrdsban elldthat6
hatds kdrb e t ar t o zd iigy e k

Erdei Marianna,
dr. Nagynd Zajti
Ram6na,
Pribdk Katalin,
Tdthnd Metz tisnes
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3. melldkleL az ijgy eloszt6si rendhez
A kirendelt bir6k 6ltal intezett iigyek

A mell6klet id6beli hat6l W023.ianu6rl-tola anuar I -to

Tan6csszdm N6v
Kirendel6s

a J6r6sbir6shqhoz Intezett iigycsoport Helyettesit6s,
sorrendbenHonnan Idotartam

t0 dr. Miskolczi-
Steurer Annamhria
bir6

Battonyai
ISrhsbiroshg

Civilisztikai peres iigyek:
csal6djogi perek
drokl6si perek
kotelmi perek
vdgrehajt6si perek
birtokperek
dologi jogi perek
k6ft6rit6si perek
csal6djogi j ogviszonyon
alapul6 kcitelmi perek
koz6rdekri adat kiad6sa

livilisztikai nemperes iigyek :

t6voltart6si tigyek
kapcsolattart6s
v6grehajt6sa ir6nti

- term6szetes szemdlyek
ad6ssdgrendezdsi
eljdrhsa

r ir6i hat6skd rbe tartozo
lemDeres iisvek

dr. KuklaAngelika,
dr. Magyar
Gycingyv6r,
Cr. Vars6nyi Timea,
:1r. S6ndorn6 dr,
Annus Zstzsanna,
lr. Kov6csnd dr.
Polydk Timea,
Jr. Bart6ki Attila,
Bujdos6n6 dr.
Irippon Nikoletta

16. dr. Kukla Angelikr
bfr6

Gyulai
Torvdnysz6k

lna6 n 1 nl Civilisztikai peres tigyek:
csal6djogi perek
gondnoks6g al6 helyezds
ir6nti perek,
csalSdjogi
jogviszonyon alapul6
kotelmi perek,
gazdasilgi t6rs as 5 gokkal
kapcsolatos, kotelmi,
szem6lyisdgi,
v6grehajt6si, k6ft6rit6si
6s tulajdoni perek

cirokl6si perek
koz6rdekri adat kiad6sa

Oivilisztikai nemperes i.igyek :

tdvoltartSsi iigyek
kapcsolattarl6s
vdgrehajtSsa ir6nti
term6szetes szem6lyek
ad6ss6grendez6si
elj6r6sa
stirg6ss6gi pszichiStriai
intlzeti gy6gykezel6s
elrendel6sdvel,
feli.ilvizsgSl at6val
kapcsolatos iigyek bir6i
hat6skrirbe taftoz6
nemperes iigyek

dr. KovScsn6 dr
Polydk Timea,
dr. Magyar
Gyongyv6r,
dr. Varsdnyi Timea,
dr. S6ndorn6 dr.
Annus Zsuzsanna,
dr. Miskolczi-Steurer
Annam6ria
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