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1. Alapadatok

l'1' Az tigyeloszt6si rendet meghat6roz6 ySzeto a torvdnysz6k elnoke. Az i.igyelosztiisi rendtol az elj6r6si
tdrv6nyekben szab|lyozott esetekben, tov6bb6 igazgatisi riion a bir6s6g mrikoJJs6t drinto fontos okb6l lehet
eltdrni.

l'2' A Gyulai Torvdnysz6k ilgyelosztdsi rendj6t a bir6s6gok szervezetlrol es igazgatris6r6l sz6l6 2011. 6viCLK. torvdny (Bszi.) 9. ds 10. $-a alapjSn - figyelemm el a-6120t5. (XI. 30.) ogH-utasitas (Ig, szab.) 115. g (1)
bekezd6s6ben meghatSrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a koll6giumok v6lem6ny6nek ismeret6ben a
kcjvetkez6k szerint hat6r ozom meg.

2. A birositgon mtikodo kolldgiumok

2.1. Bi.inteto
A Biintet6 Kolldgium yi alkalmazottai a biintetoeljrir6sr6l sz6l6 20\7. evi Xc.
tcirvdnyben (Be') ds. meghat6rozott, a Gyulai torv6nysz6k hat6skcir6be 6s
illetdkessdg6be tattoz6, sorolt btintet6 i.igyekben jdrnak el.

2' 1' 1' Btintetd kolldgium fital intdzert iigycsoportok felsorol6sa [Bi.isz. 6s iratkezeld si szab1lyzatalapj6n]

A Gyulai T0rv6nysz6k Ugyelosztfsi rendje

hat6lyos: 202 1 . mareir*s-*5-tel irinius 1 -t6l

. elsofokribtintet6tigy,

. fellebbezettbiintetoiigy,

. fiatalkorf bi.intetoi.igye,

. fiatalkoni fellebbezett biintet6tigye,. biinteto nemperes iigy,

. fellebbezett biinteto nemperes tigy,
' bir6sSg kijelcil6se,
. penijft6siinditv6ny,
. fellebbezett nyomozLisi bir6i tigy,
' egy 6ven trili t6voltarl6s, btintigyi feliigyelet vagy letart6 ztaths miattfelterjesztett iigy,. bfr6s6gi mentesitds ir5nti iigy,. bfr6s6gi mentesit6s irrinti fellebbezett'iigy,. idegenrenddszeti fellebbezett iigy,. egy6b (vegyes) iigy,
' szab6lysertesi elzdrilssal is sfjthat6 szabrilys6rtds miatti fellebbezett ilgy,. szab6lys6rt6si perrijit6si fellebbezett iigy.. bir6s69 kijelol6se szab6lys6rt6si iigybJn,
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2.2. Civilisztika
A Polg6ri-Gazdasdgi-Munkatigyi Koll6gium bir6i, tan6csai
perrendtart6sr6l sz6l6 1952. 6vi III. torvdnyben (rpp.), valamint
egydb jogszab6lyokban meghatdrozott, a Gyulai Torv6nysz6k
kcjvetkez6 tigycsoportokba sorolt civilisztikai i.igyekben j 6rnak el.

I

I

felterjesztett kifog6s az eljfirils elhfz6ddsa miatt,
szabads6gveszt6s v6grehajtSs i tigy,
fellebbezett szabadsSgveszt6s v6grehajt6si tigy,
kcjz6rdekri munk6ra itdltek iigye,
kozdrdekri munk6ra itdltek fellebbezett iigye,
feltdteles szabads6gra bocs6t6s 6s a felt6teles szabads6gra bocsStottak p6rtfog6 feliigyelete
elrendel6sdnek tigye,
feltdteles szabadshgra bocs6t6s 6s a felt6teles szabads6gra bocs6tottak p6rtfog6 feliigyelete
elrendeldsdnek fellebbezett tigye,

e gy6b btintet6s-vd grehajt6si iigy,
fellebbezett egy6b bi.intet6s-vdgrehajt6si tigy.

6s igazsilgU.gyi alkalmazottai a polg6ri
a 2016. 6vi CXXX. torvdnyben (Pp.) ds az
hat6skor6be ds illetdkessdg6be tartoz6, a

2.2'1. Civilisztikai kolldgium 6ltal intezetliigycsoporlok felsorol6sa fBiisz. 6s iratkezel6 si szab1lyzatalapj6n]

Polg6ri iigyszakban

'ftro*"iffi,
bir6sdg kijelo16se,

. egy6b (vegyes) tigy,

. felterjesztett kifog6s az eljhrils elhfz6d6sa miatt.

Munkaii gvi 
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3. Kolldgiumok szerinti iigykioszt6s

A kioszt6st vegzo vezeto a kioszt6snak a birdk, a bir6sdgi titkdrok, a bir6s6gi iigyintdz6k kcjzotti munkateher
jelent6s elt6rds6t eredm6nyezo hatSsdt, tov6bb6 az iigyelosztdsi renil m6dosit6s6nak sztiks6gess6g6t
negyed6vente feliilvizsg6lja, 6s indokolt esetben kezdemdnye zi az igyeloszt6si rend m6dosit6s6t

Az ilgyteher megoszlSsSt 6rdemben befoly6sol6, el6re nem l6that6 kririilmdny bekovetkez6s6t kcjvet6 30 napon
beli.il az iigyeloszt6si rendet feltil kell vizsgdlni.

Az iigyeloszt6si rend feliilvizsgdlatfinak sziiksdgessdge esetdn a kolldgiumvezeto az igyeloszttisi rendre
vonatkoz6 m6dosit6 javaslat6t a feliilvizsg6latra okot ad6 kortilmenyrol val6 tudom6sszerz6st kovet6en
halad6ktalanul megkiildi a torv6nyszdk elndkdnek. A m6dosit6 javaslaimegktild6s6t megeloz6en az eintelt
bir6kkal lehetosdg szerint egyeztetni kell, 6s abirikv6lem6ny6t a m6dosit6 javaslattal egytitt meg kell kiildeni.

3.1. Az iigykioszt6sra jogosultak - bele6rtve a helyettesitdst is
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Kizhrt a kiosztSsb6l, aki az tigyben a Be,, a Pp,, *rij Pp, vagy a Szabstv. alapjhnbir6k6nt nem j6rhat el, kiv6ve
azigyfel6ltal bejelentett ds mdg el nem bir6lt elfogults6gi kifogSs esetdt. A kioszt6sra jogosulikiz1rtsigakor a
helyettesit6s szab|ly ait kell alkalmazni.

3, I .l , Biinteto Kolldgiurn

Az tigyek kioszt6s6t az elso 6s m6sodfokir tigycsoportokban egyarilnt a koll6giumvezeto, akad1lyoilat6sa vagy
kizilfishga esetdn dr. Baur P6ter tanScselndk v6gzi. Helyettesitdstikre rot."ndb.n az l2.Bf. ds a 3.Bf. tan6cs
elnokei jogosultak. Valamennyiiik akad6lyoztatilsavagy kizhrtshga esetln a helyettesitdsre a bilrrtet6 tigyszakba
beosztott bir6k a tan6cssz6m novekv6 sorrendj 6ben j ogosultak.

3 .l .2. A Polg6ri-Gazdas6gi-Munkaiigyi Kolldgium

Az iigyek kioszt6s6t az els6 6s m6sodfokri iigycsoporlokban egyarhnta kolldgiumvezeto v6gzi, akad,6lyoztat6sa,
vagy kizhttsdga esetdn helyettesit6s6re a koll6giumvezet6-helyettes jogosult. Mindkett6fik akadhlyoztat1sa,
vagy kiz6fts6ga eset6n a tan6cselncikcik jogosultak szign6lni a kovetkez6 sorendben: dr. SLab6 M6ria, dr. T6th
Behta, dr' Hajnal Beatrix, Sztrung6nd dr. T6th Tiinde. Valamennyiiik akad6lyoztatfusavagy kizfuts1ga eset1n a
helyettesit6sre a polg6ri tigyszakba beosztott bir6k atandcsszhm novekv6 sorrendj6ben jogosultak.

A c6gtgyek 6s civil szervezetek nyilvhntantisi iigyeinek csoporlj6ban a csoportvezet6 szign6l. A csoportvezetot
akad|ly oztat6sa vagy kiz6rts6ga esetdn
dr. Fekete Addl helyettesiti.

A bir6s6gi kcizvetitoi eljrir6s esetdn a fdl elsodlegesen maga vSlasztjaki a kcjzvetitdjdt. Ennek hi6ny6ban a3.3.
pont ir5nyad6.

3.2. Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszer meghathroz6sa [Btisz. Zg-32. g-a, azlg. szab. 116. $ (l)
bekezddsel

Az tigykioszt6s alapja minden tigycsoportban az 6rkez6si sorrend. Az iigyek tandcsra kiosztdsa
tigycsoporlonkdnt, a soron kcjvetkez6 i.igysz6m 6s a tan6csok szhmozhsitnak sonendjeizerint tortdnik.

3.3. Tdbb iigyeloszt6si m6dszer egyi.ittes alkalmazilshval kiosztand6 iigyek kioszt6s6nak szab1lyai

A tan6csok 6ltal intezett elsofokri i.igyek kioszt6sa az erkezesi soruendben a L3 . sz., 19. sz.6s 14" sz. tan6csokra
tort6nik, ebben a sorrendben. A tan6cs osszet6tele a tanScsra osztott tigyek sorrendjdben 6s a tan6cs tagjainak a
B.1. mell6klet szerinti sorendjdben alakul.

A biintet6 iigyszak es a szab|lysdrl6si iigyszak valamennyi nemperes i.igycsoportj 1ba tartozo fellebbezett ds
tan6csban elbir6land6 egydb nemperes iigyek kioszt6sa az 6rkez6s sorrendjdben u 3., 4., 12. sz. tan6csokra
tort6nik.

A civilisztikai i.igyszak elsofokir polg6ri tigycsoporljaiban a szignitlSs automatikus an, az tigyek 6rkezds6nek
sorrendjdben tor-t6nik: a peres i.igyekb6l a 3-J szlmra vegzodo tigyek, a nemperes tigyekU-Ol a 0-6 sz1mra
vegz6d6 iigyek az 5. sz., a peres tigyekbol a 8, 9 szhmravegz6do tigyek, a nemperes iigyekb6l a j-9 sz1mra
vegz6do i.igyek a 10. sz., a peres tigyekb6l a27,2 szSmravegzod6 iigyek a14. sz., aperes ilgyekbol a 0 sz1mra
vegz6do tigyek a15. sz. tandcsra.

A civilisztikai iigyszak fellebbezett polg6ri.nemperes tigycsoportjaiban a szigndl6s automatikusan az iigyek
drkez6sdnek sorrendjdben tortdnik: v6grehajt6si tigye :bol, fizetlii meghagy6sos iigyekben hozott v1giesek
elleni fellebbezdsekbol, a pdros szilmra vegzodo iigyek a 2. sz. tanicsr4 vegreia3tasi ilgyekb6l, irzet1si
meghagy6sos tigyekben hozott vdgz6sek elleni fellebbez6sekb6l, a p1ratlan szhlnra vegzOAO-ugyek a 9. sz.
tan6csra. ugyanez vonatkozik a bir6s6g kijelol6se ir6nti i.igyekre is.
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A csod-, felsz6mol6si, ad6ss6grendez6si 6s vagyonrendez6si iigyekben a szigniids automatikus an, az tigyek
6rkez6s6nek sorrendj6ben tort6nik: a 8, 9 6s 0 szhmrav6gz6do rgy"k a 14. sz., az I-7 szilmravegzod,o tigy-ek a
16. sz. tanScsra.

A civil szeryezetek nyilvhntaftlsi iigyeiben a szign6l6s automatikus an az igyek 6rkezds6nek sorrendj6ben
tcjftdnik: a0-4szimravegzt5d6 tigyek a3.sz.,az5-9 szhmravdgzod,otigyek a4.sz.tan6csra.

A bir6sSgi kdzvetitds nemperes iigycsoportj 6ban a szign6lSs az iigyek 6rkez6s6nek solendj6ben, ezen beltil
illetdkess6gi tertileti megoszl6s figyelembev6tel6vel torl6nik. A Gyulai J6r6sbir6siig, a B6k6scsabai J6r6sbir6sag, a
Bdk6si J6rdsbir6srig, a Battonyai Jir6sbir6s6g illetdkessdgi teriilete a 8.s2.; az Oroshdzi J6r6sbir6s6g ds a Szarvasr
J6r6sbfr6s6g illetdkessdgi teriilete a2l. sz.; a Gyulai J6r6sbir6s6g, a Bdk6scsabai J6r6sbir6s6g, a Bdkdsl J6r6sbir6s6g, a
Battonyai J6r6sbir6s6g illetdkessdgi teriilete a25. sz.; a Szeghalmi J6rrisbir6sdg illet6kessdgi teriilete a3l. sz; a Gyulai
J6r6sbir6sdg a B6kdscsabai J6riisbir6sdg, a Bdkdsi Jiir6sbir6s6g, a Battonyai J6raibir6s6g illeidkess6gi teriilete esetdn a 35.
sz. tanScsra. Azonos illet6kessdgi teriilet esetdn a kioszt6s sorendje atandcsszilmnrivekv6 sonendie.

3.4' Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszertol tortdno eltdrds esetei meghat1roz1sa, amelyek
kiiloncisen
3.4.l.Eltdres az iigy t|rgyhhoz kdpest
3.4.1.1. Speci6lis szak6rtelmet ig6nyel
3 .4.1 .2. Nernzetkdzi elemet taftalmaz
3 . 4 .2. P er jo gi hely zethez kdp e st
3.4.2.1. Soron kiviili vagy tdrv6nyi hat6ridos iigy
3 .4.2.2. Egyesit6s, egyiittes elbir6l6s v6gett
3 .4 .2 .3 . Biro kizSrhsa m iatt
3 '4.2'4. Azngy elozm6nyi elj6r6sdval fenn6ll6 szoros osszefiiggds miatt
3.4.3. Egyenletes munkateher biztosit6sa vdgett
3.4.3.1. Tan6csok elt6ro l6tsz6m a miatt
3.4.3.2. Ugyh6tral6k feldolgoz6sa miatt
3 .4.3 .3 . Ugy munkai gdnyessdge, terj edelme miatt
3 .4.3 .4. A mrisodfokri feli.ilbir6latok sz6m6nak kiegyenlit6se v6gett
3'4.3.5. Az tigyek 6rkezds6bol ad6d6 egyenlotlens6g kikiiszoboldse 6rdek6ben
3 .4.4. E gy6b kor0lmdnyekhez k6pest
3 .4.4.1, Itdlkez6si sziinet tartama alattl miatt
3.4.4.2. Bir6 t5volldte miatt - figyelemmel aztd;gy jelleg6re
3.4.4.3. Bir6 szolg6lati viszonyiinak megszrin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) tSvoll6te miatt
3.4.4.5. Tribb szempont egyiittes fennSll6sa

3.5. A vezet6k 6ltal intdzett iigyek kioszt6s6nak m6dszere

A bir6s6gi vezet6 r6sz6re az igyek kiosztSsSt befoly6solh atja a tilrgyal6si kotelezetts6g mdrtdk e 6s az igazgat1si
feladatok munkaterhe. A r6szdre torl6no iigykioszt6s az 6ltal6nos m6dszerek alapj6n torldnik ui Z.i-1.q.
pontban megjeloltek szerint.

3.6. Az tigykioszt6s menete

3 . 6. 1, A kiosztand6 iigy bemutat 6sa az iigykioszt6sra jogosultnak
A bir6s6gok egys6ges iratkezeldsi szabillyzathr6l sz6l6 1712014. (XII.23.) OBH utasit6s (a tov6bbiakban Beisz.)
85-87. $-ai 6rtelmdben a kezdoiratot 6s a kezdoiratk6nt kezelendo iratot tigyiratk6nt az esetleges elozmeny;
iratokkal felszerelve a lajstromba tort6n6 bejegyzds napj6n, de legkdsobb ai- erkez1st kovet6 m-unkanapon az
irodavezet6 bemutatja. Az ngy kioszt6s6ra jogosult bir6i6gi vezeto az elj6r6 bir6t legk6s6bb az iratbemutat6s6t
kcjveto munkanapon a jelen iigyelosztdsi rendben foglaltaknak megfelel6ln kijeloli.

3 . 6 .2. Az ir at itja, a kozremrikcj d6k fe I ad atai
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A vissza kell juttatni az irodhra. Az iroda az elj6r6 bir6 krlelcildse ut6n alaj s szhm6t, majd az iratot a bir6nak a kijekiles napj6n, de legk6s6bb ak6

3.7 . Az 6tosztds rendje

3.7 .L Az 6toszt6s esetei
Az iigykio dvel mSsik tan6csot (bir6t) jelol ki a kiz6r6sa, a bir6 szolg6lativiszony6na az figy jellegdre is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkateherbiztosit6sa, ir6 6iheTyezr-se, tart6s kirendeldse 6s kizitrftsaesetdn.

3..7 .2. Eljhrhs tigy 6toszt6sakor
Atoszt6skor az ld,gy iratai bemutathsra keriilnek a kiosztSsra jogosult vezet6nek, iJ az iraton az 6toszt6s ok6nakmegieltildse mellett m6sik tan6csot (bir6t) jelol ki, ds datumrial, al6ir6ssal eliletva bemutatja az irod1nak az

Beisz. 87. g. (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijelolds
ind a kor6bban, mind azijonnankijel<jlt biiOt. lz

3,8. A helyettesitds rendje

A helyettesit6s az i.igyeloszt6si rend mell6kleteinek erre vonatkoz6 oszlopaiban szereplo m6don ds so*endben
tcirtdnik.

3'9' A fellebbviteli tan6csn6l a torvdnyben meghatiirozotthoz k6pest magasabb l6tsz6m feltiintetdse, az elj1ro
tan6csot alkot6 bir6k kor6nek meghat6rozhsa, a tobb tan6csba beosztott bir6 - kis bir6i l6tszimb6l vagy
s zakos o d5sb6 I ad6d6 v 6ltoz6 ci s s zet6te hi tan6cs ok e set6ben.

Az eljhr6 tan6csot alkot6 bir6k kcjrdnek meghat6ro zisht amelldkletek tartalmazz1k.

3, 10. Utal6s az igyelosztSsi rend mell6kleteire

Aztigyeloszt6sirendaB.1.,2.,3.,4.,5.,6. ds c.r.,2.,3.,4.,5.,6.sz1mimell6kletekettartalmazza.

Gyula,2021. mfjus 31.

,
oyri^ *

a tiirv6nysz6k elniike
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B.1. melldklet az tigyeloszt6si rendhez

A tandcsok 6ltalinllzett els6fokri iisvek

A melldklet idribeli hat6



lr. Kocsiirnd dr. Juh6sz Anita lr=.*eke+e'Adel
iztrune6ne dr, T6th Tiinde

O

,ry>
NF

-O(do

S.:

.(d

Nd
u0

1r. Boromb6s Anit4
ir. Mazor R6bert
lr Csenreoi-l\.[qf rrs F.,a

t tan6cs tagjai r. Fut6 Ildik6 lr. Tcim6nd dr. Liszkai Judit,
vldtdnd dr. Rapport Gycineyi

tr.4ek-e+e-,4de{
iztruns6nd dr. T6th Tiinde

lr. Kocsdrnd dr. Juhdsz Anita
iztrunat+d+r,+6th-T+inde

tan6cs tagjai L. Tcimon6 dr. Liszkai Judit Aitdnd dr. R.apport Gydngyi,
lr Fut6Ildik6

#-+ek€te+d€l
ir. Kocsarnd dr. Juh6sz Anita

t- v ^^64-^a ..1- T,,L;

tan6cs tagjai vl6tdn6 dr. Rapporl Gytingyi tr. Tdm6nd Liszkai Judit,
lr. Fut6 Ildik6

ffi
iztruns6nd dr. T6thTiinde

l+.$eke+e-'4del
;zt+ungdn€i'r-T6+h-TtinCc
h'. Kocs6rnd dr. Juh6sz Anita
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t tan6cs tagjai r. Fut6lldik6 1r. Tdm6nd dr. Liszkai Judit,
VI6I6nd dr. Rapnort Gvdnsvi

lr. Tcim6nd dr. Liszkai Judit
>tro

V[6t6nd dr. Rapport Gydngyi
lr. Fut6 Ildik6

rgyesbir6 6ltal a bir6s66
taniicsa eld utalt iigyekt tan6cs tagiai YIiltdnd dr. Rapport Gyringy lr. Tcim6nd dr. Liszkai Judit.

1r. Fut6Ildik6
ir. Fut6Ildik6 vIilIend dr. Rapport Gyringyi

1r. Tcimon6 Liszkai Judit
t tan6cs elndke

gyesbir6 6ltal a bir6s61
tandcsa eld utalt i.igyekr tan6cs tagjai dr. Trim6nd dr. Liszkai Judit vliltdnd dr. Rapport Gyringyi

lr. Fut6Ildik6
Cr. Fut6 Ildik6 Adtdnd dr. Rapport Gydngyi

lr. Tcim6nd dr. Liszkai Judit
r taniics elncike

rgyesbir6 6ltal a bir6s66
tan6csa eld utalt iigyekr tandcs tagjai lr. Trim6nd dr. Liszkai Judit r. M6zor R6bert

vI6I6nd dr. Rapporl Gyringy lr. Boromb6s Anita

r tan6cs elndkr 3orb6lyn6 dr. Acs Ildik6

rgyesbir6 6ltal a bir6s65
tan6csa eld utalt iigyek

lr
lr
lr

Mdzor R6ber1,
Boromb6s Anita
Csenresi-Matus Eva

t tan6cs tagjai r. Tcim6n6 dr. Liszkai Judit k.Mdzor R6bert

vIilt€nd dr. Rapport Gycingy lr. Boromb6s Anita
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dr. M6zor Fi6bert A biintet6 iigl,szak pores iigycsopofijarban a
k6vetkez6 brin cselekrndnyek mi att indult elj 6rasok :

- a kciltsdgvetdst kiirosit6 br.incselekmdnyek
- a gazdillkod6ssal cisszeftigg6 kiemelt
brincselekm6nyek
- az elet, a testi dpsdg ds az egdszsdg elleni
brincselekmdnyek
- azegdszsegiigyi beavatkozds es kutat6s rendie
ellen i brincselekmenyek
- az eg6,szs6,get v eszely ezteto brincsetekmdnyek
- az emberi szabadsiig elleni btincselekmdnyek
- a nemi dlet szabads6ga ds a nemi erkdlcs elleni
btincselekm6nyek
- az emberi mdlt6s6g 6s egyes alapvet6 jogokat sdr16
brincselekmdnyek
' a kcizlekeddsi brincselekmdnyek
- azfilam elleni brincselekmdnyek
- a minositett adat ds a nemzeti adatvaevon elleni
brincselekmdnyek
- az igazsitgszolgSltatds elleni brincseleknrdnyek
- a korrupci6s biincselekm6nyek
- a hivatalos szemdly elleni brincselekmdnyek
- a kcizbizons6g elleni biincselekm6nyek
- a nemzetkcizi kcitelezettsdgen alapul6 k6zbiztons6gi
cdlti gazd asiigi el6ir6sok elleni biincselekmdnyek
- a kdzryugalom elleni biincselekmdnyek
- a kd zigazgatiis rendj e ell eni btinc s e lekmdnyek
- a vagyon elleni biincselekm6nyek
- a vagyon elleni eroszakos biincselekmenyek
- a szellemi tulajdon elleni btincselekm6nyek
- apenz- 6s bdlyegforgalom bizons6ga elleni
br.incselekmdnye
- pdnzmos6s

A btintetci iigyszak nemperes iigycsoportj aib an :

alapiigyhdz taltoz6 egyszenisitett felUlvizse6lat ds
kiikinleges elj6rdsok

B.2. mell6klet az igy eloszt6si rendhez

A beosztott bfr6k 6ltal intezett elsrifokri iievek
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Dr. Csepregi-Matus Eva
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A b0nteto iigyszak peres iigycsoportjaiban a
kcivetkez6 btincselekmdnyek miatt indult elj6riisok:
- az llet, a testi dpsdg ds az egdszseg elleni
brincselekmdnyek
- az egdszseget v eszely eztet6 brincselekmdnyek
- az emberi szabads6g elleni brincselekmdnyek
- a kdltsdgvetdst k6rosft6 brincselekmdnyek
- a gazddlkod6ssal dsszeffggo kiemelt
btincselekmdnyek
- az egdszsegiigyi beavatkozfs ds kutat6s rendje
elleni btincselekmdnyek
- a nemi dlet szabads6ga ds a nemi erkdlcs elleni
btincselekm6nyek
- az emberi md1t6s6g ds egyes alapvet6 jogokat sdrlo
brincselekm6nyek
- a kcizleked6si br.incselekmdnyek
- az 6llam elleni brincselekmdnyek
- a min6sitett adat 6s a nemzeti adatvagyon elleni
brincselekm6nyek
- az igazsitgszo lg6ltat6s ell eni brinc selekm 6nyek
- a konupci6s brincselekmdnyek
- a hivatalos szemdly elleni brincselekmenyek
- a kdzbidlnsdg elleni brincselekmdnyek
- a nemzetkdzi kcitelezettsdgen alapul6 krizbidons6gi
c6l0 gazdasdgi el6 irris ok elleni b tinc s e I ekm dny ek
- a kciznyugalom elleni brincselekmdnyek
- a kdzigazgat6s ren dj e e lleni brincselekm dnyek
- a vagyon elleni brincselekmdnyek
- a vagyon elleni er6szakos brincselekmdnyek
- a szellemi tulajdon elleni brincselekmdnyek
- apdnz- ds bdlyegforgalom biaonsiiga elleni
btincselekmdnyek
- pdnzmos6s

A biinteto iigyszak nemperes tigycsoportjaiban:
alapiigyhciz tartozo e gyszer[is itett feliilvizs g6lat 6s
k0lcinleges elj 6rrisok

-biintet6s-v6grehajt6si bir6kdnt irfuryrtja a bv.
csoport munk6jdt, s elj6r mindazon iigyekben,
amelyeket a jogszabilly a bv. bir6, yagy a
trirvdnyszdk egyes bir6j6nak a hatdskcirdbe utal

:1,1. .1;..'"':....

ti .. ..t:l t:

dr, M6zor R6ber1,
dr. Boromb6s Anita,
Borbdlynd dr. Acs Ildik6,
dr. Fut6 Ildik6

dr. M6zor R6bert,
dr. Boromb6s Anita,
dr. Kcinig Marianna, bir6
kijel616s:
fiatalkorriak elleni
b iintet6elj 616sban itdlkezo
bir6,
btintetds-vdgrehajt6si
feladatok ell6tdsiira
kijel6lt bir6
dr. Jdmbor Pdl, bir6
kijelcilds:
fiatalkoruak elleni
biintetoelj 6rdsban itdlkez6
bk6,
bUntetds- vd grehajt6s i
feladatok ellatAs6ra
kijel6lt bir6
dr. Kocs6r Szil6rd, bir6
kijel0lds:

dr. V6gh Edit, bir6
kije16l6s:
fiatalkorriak elleni
bi.iLntet6elj616sban

it6lkez6 bfr6,
biirtetd s -vd grehajtdsi
feladatok ell|tasara
kijel6lt bir6
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fiatalkoruak elleni
bUntet6el ifrdsban itdlkez6
bir6,
biintetds-,vdgrehajt6si
feladatok elliltdsdra
kijelOlt bir6
dr. Tatai M6nika, bir6
kijel<ilds;
fiatalkoruak elleni
biintetoelj6r6sban it6lkez6
bir6,
b[ntetes-/egrehajtiisi
feladatok elliltSsdra
kijelolt bir6
dr. Hajdund dr. Isz6ly
Anna, bird
kijeki16s:
fiatalkorriak elleni
biintet6elj 6r6sban itdlkezb
bir6,
bUntet6s-vdgrehajtris i
feladatok ell6t6s6ra
kijeldlt bir6
dr. Baur P6ter, bir6
kijekilds:
fiatalkonlak elleni
biintet6elj rirrisban itdlkezo
bir6,
biintetds-v6grehajt6si
feladatok elliltdsitra
kijekilt bir6
dr. Csepregi-Matus Eva
Borb6lyn6 dr. Acs Ildik6
dr. Varga Magdolna, bir6,
kijeldlds:
fiatalkorriak elleni
biintetoeljdr6sban it6lkez6
bfu6,

biintetes - vd grehajtasi
feladatok ell6t6sdra
kijeldlt bir6
dr. Mdzor R6bert,
dr. Csepregi-Matus Eva,
Borb6lynrl dr. Acs I1dik6,
dr. Fut6Ildik6

dr. Boromb6s Anita A biintet6 iigyszak peres iigycsoportjaiban a
kcivetkezo brincselekmdnyek miatt indult eljiirrisok:
- a kciltsdgvetdst k6rosit6 brincselekmdnyek
- a gazd6lkodassal cisszefligg6 kiemelt
btincselekmdnyek
- az 6let, a testi 6psdg 6s az egdszsdg elleni
btincselekmdnyek
- az egeszsegiigyi beavatkoz6s 6s kutat6s rendje
elleni bLincselekmenyek
- az egdszseget v eszely ezteto brincselekmdnyek
- az emberi szabads6g elleni btincselekmdnyek
- a nemi dlet szabadsaga 6s a nemi erkcilcs elleni
brincselekm6nyek
- az emberi mdlt6sAg 6s egyes alapveto jogokat sdrto
brincselekmenyek
- a kcizlekeddsi brincselekmdnyek
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- a min6sitett adat ds a nemzeti adatvagyon elleni
brincselekm6nyek
- az igazshgszolg6ltat6s elleni brincselekmdnyek
- a korrupci6s btincselekmdnyek

- az 6Ilam elleni btincselekmdnyek

- a hivatalos szemely elleni brincselekm6nyek
- a kdzbinons6g ell eni br,incselekm6nyek
- a nemzetkdzi kcitelezettsdgen alapul6 kcizbiztons6gi
cdllf gazdasdgi el6f r6sok ellen i biincselekmdnyek
- a kdzryugalom elleni brincselekmdnyek
- a kdzigazgat6s rendj e e lleni brinc s elekmdny ek
- a vagyon elleni brincselekmdnyek
- a vagyon elleni er6szakos brincselekmdnyek
- a szellemi fulajdon elleni brincselekmdnyek
- apdnz- ds bdlyegforgalom biztonsdga elleni
brincselekmdnyek
- o6nzmos6s
A biintet6 iigyszak nemp ere s iigycs oportj aib an :

alapii gyh<iz tartoz6 e gyszenis itett feliilvizs g6lat 6s
kiilcinleges elj 6r6sok
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B,3 . melldl<leI az igyeloszt6si rendhez

A kir.endelt bir6k dltal inLezett elsofoku iigyek

A melldklet idobeli hatdlya:2021, janudr l-tbl
: .i,, i.'i.'i l. )',: i.,l. .rrii.ill' i: ,.r i:.irii ,i ,., r,l. :

, .r\.i..1 i :tt liii:r:i{r:: , iir..: :rri'' dr. Fut6lldik6 a Battonyai 2021.01.01- A bi.intet6 iigyszak peres dr.MftzorRobefi,
J6r6sbir6srigr6l 2021.12.31. tigycsoportjaiban a dr. Boromb6s

kdvetkez6 Anita,
btincselekmdnyek miatt dr. Csepregi-Matus
indult elj6r6sok: Eva,
- az eleI, a testi dpsd;g ds az Borbelynd dr. Acs
egdszsdg elleni lldik6
brincselekmenyek
- az egds;zsdget

veszelye't4.et6
btincselel<menyek
- az emberi szabadsd,g

elleni brincselekmdnyek
- a kciltsegvetdst k6rrrsit6
btincselel<mdnyek
- a gazd6lkoddssal
dsszeftiggo kiemelt
btincselekmdnyek
- az egdszsdgiigyi
beavatkoz6s 6s kutat6s
rendje elleni
btincselekmdnyek
- a nemi dlet szabadsrdga 6s

a nemi erktilcs elleni
biincselekmdnyek
- az emberi mdlt6sag; ds

egyes alapvet6 jogokat
sdrt6 btincselekmenl,sk
- a kcizlekeddsi
brincselekm6nyek
- az 6llam elleni
brincselekmdnyek
- a minositett adat es a
nemzeti adatvagyon elleni
brincselekm6nyek
- az igazsfigszolgdh.at|s
elleni brincselekmdnyek
- a korrupci6s
brincselekm6nyek
- a hivatalos szemdll, elleni
b[ncselekm6nyek
- akdzbiztons6g elleni
brincselekmenyek
- anemzekdzi
kcitelezetts6gen alapu16
kdzbiztons6gi celu
gazdas|gi el6ir6sok r:lleni
brincselekm6nyek
- a kcizryugalom ellerni
btincselekm6nyek
- a kdzigazgat6s renclj e

elleni brincselekmdn yek
- a vagyon elieni
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B.4. melldklet az iigyeloszt6si rendhez

A beosztott ds kirendelt bir6k 6ltal intezett fellebbviteli iisvek

A melldklet iddbeli hat6lva:2021. ianudr l-t61
", t.iirt,:1' .;11117.:.,,'.t:i',t:

jlt 
: 1': ' ':tt t:

Tan6cselncik
dr. Kocs6r
Szil6rd

Bir6
dr. Kcinig
Marianna

A biinteto iigyszak peres
iigycsoportj aiban a kcivetkez6
biincselekmdnyek miatt indult
eljiir6sok:
- az egdszseget veszdlyeztet6
biincselekmdnyek
- a kcizlekeddsi brincselekmdnyek
- a nemi 6let szabadsdga ds a nemi
erkcilcs elleni brincselekmdnyek
- a kcimyezet 6s a termdszet elleni
brincselekmdnyek
- a korrupci6s brincselekmdnyek
- az eleI, a testi 6pseg ds az egdszsdg
elleni biincselekmdnyek
- azegeszs1,giigyi beavatkoz6s 6s

kutat6s rendje elleni
brincselekmdnyek
- az egdszslget veszdlyeztet6
brincselekmdnyek
- az emberi szabads6g elleni
brincselekmdnyek
- a gyermekek drdekdt sdrt6 ds a
csal6d elleni biincselekmdnyek
- az emberi mdlt6s6g ds egyes
alapveto jogok elleni
brincselekmdnyek
- a mindsitett adat 6s a nemzeti
adatvagyon elleni blhcselekmdnyek
- az igazsdgszolg6ltatds elleni
brincselekm6nyek
- a hivatali brincselekmdnyek
- a hivatalos szemdly elleni
biincselekm6nyek
- a kcizbiztonsdg elleni
brincselekmdnyek
- a nemzetkcizi kdtelezetts6gen
alapul6 kdzbiztons6gi cdhi gazdasrigi
el6ir6sok elleni brincselekmdnyek
- a kciznyugalom elleni

i :1t)t):: ,,,:,1
, ":t,1,,ii:...,:

dr. Tatai
M6nika,
dr. Hajdund dr.
Iszdly Anna,
dr. Varga
Magdolna,
dr. V6gh Edit,
dr. Krinig
Marianna,
Borbdlynd dr.
Acs Ildik6,
dr. Bord6s
Enikci,
dr. Jiimbor Pril,
dr. Csepregi-
Matus Eva,
dr. Boromb6s
Anita,
dr. Miizor
R6befi,
dr. Baur Pdter
dr. J6mbor P6l.
dr. Bord6s
Enikci,
dr. Varga
Magdolna,
dr. Csepregi-
Matus Eva,
dr. Boromb6s
Anita,
dr. Mdzor
R6ber1,
dr. Hajdund dr.
lsz6ly Anna,
dr. Vdgh Edit,
dr. Tatai
M6nika,
dr. Baur Pdter,
dr. Fut6Ildik6
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dr. Bordiis
Enik6,
dr. Jiimbor P61,

dr. Varga
Magdolna,
dr. Csepregi-
Matus liva,
dr. Boromb6s
Anita,
dr.Mdzor
R6berl,
dr. Hajdund dr.
lszdly Anna,
dr. Vegh Edit,
dr. Tatai
M6nika,
dr. Baur Pdter,
dr. Futo Ildik6

Bir6
Borb6lynd dr.
Acs Ildik6

,, i.:trl ,1,. l

i.i!r:i.'...j

a Bekdscsabai

Jar6sbir6srigr6l
2021 .01.0t-
2021.12.31.

Tan6cselncik
dr. Hajdune dr.
Isz6ly Anna

Bir6
dr. Kocs6r
Szil6rd

dr. Tatai
M6nika,
dr. Kocs6r
Szil6rd,
dr. Varga
Magdolna,
dr. Vdgh Edit,
dr. Kcinig
Marianna.
Borbdlynd dr.
Acs Ildik6,
dr. Bord6s
Enik6,
dr. Jiimbor P61,

dr. Csepregi-
Matus F,va,

dr. Boromb6s
Anita,
dr.M6zor
R6bert,
dr. Baur Pdter

dr. Baur Pdter,
Borb6lynd dr.
Acs Ildik6,

brincselekmdnyek
- akdzbizalom elleni
btincselekmdnyek
- akdzigazgal6s rendje elleni
brincselekmenyek
- a vagyon elleni er6szakc's
brincselekmenyek
- a vagyon elleni brincselekm6nyek
- a szellemi tulajdon elleni
bfncselekmdnyek
- a pdnz- ds belyegforgalom
biztons6ga elleni b [incselekmdnyek
- a kciltsdgvetdst k6rosit6
b[incselekmdnyek
- a pdnzmos6ssal kapcsolatos
bej elentdsi kcitelezettseg
elmulaszt6sa
- a gazd6lkod6s rendjdt sdt6
biincselekmenyek
- a fogyaszt6k 6rdekeit ds a
gazdas(tgi verseny tisztasiigiit sdrt6
brincselekm6nyek
- tiltott adatszerzes 6s az informiici6s
rendszer elleni biincseleknr6nyek

A biintet6 ds a szabiilys6rtr5si
iigyszak valamennyi nemtreres
iigycsoportj6b a tartoz6 fel lebbezett
6s tan6csban elintdzendo egydb
nemperes iigyek.
A bi.inteto iigyszak peres
iigycsopofij aiban a kcivetkez6
brincselekmdnyek miatt in dult
elj616sok:
- a kcizlekeddsi btincselekrndnyek
- a nemi elet szabadsdga dl; a nemi
erkcilcs elleni brincselekmrlnyek
- az elet, a testi epsdg ds a:l egeszsdg
elleni brincselekmdnyek
- az egeszs5,gtigyi beavatkrtz6s ds

kutat6s rendje elleni
b[ncselekmdnyek
- az egdszseget veszdlyeztot6
btincselekmdnyek
- az ernberi szabads6g elleni
brincselekmdnyek
- a gyermekek 6rdek6t sdrt6 6s a
csaliid elleni brincselekmdnyek
- az emberi m6lt6sdg es egyes
alapveto jogok elleni
biincselekmdnyek
- a kcimyezet 6s a termdszr:t elleni
brincselekmdnyek
- a minositefl adat es a nenlzeti
ad atvagyon elieni brincselekm6nyek
- az igazsitgszolgiiltatiis ell eni
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Bir6
dr. Kcinig
Marianna
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dr'. Bord6s
Eniko,
dr. J6mbor P6l,
dr. Varga
Magdolna,
dr. Csepregi-
Matus Eva,
dr. Boromb6s
Anita,
dr. Mazor
R6bert,
dr. Tatai
M6nika,
dr. Vdgh Edit,
dr. Fut6Ildik6
dr. J6mbor P61,

dr. Vdgh Edit,
dr. Baur Peter,
Borbdlynd dr.
ACS ItOlKO,

dr. Bord6s
Enik6,
dr. Varga
Magdolna,
dr'. Csepregi-
Matus Eva,
dr. Boromb6s
Anita,
dr'. M6zor
R6beft,
dr. Tatai
M6nika,
dr. Fut6Ildik6

dr. Hajdun6 dr.
Iszdly Anna,
dr. Kocs6r
Szil6rd,
dr. Varga
Magdolna,
dr. Vdgh Edit,
dr. Bord6s
Enik6,
dr. Jiimbor P61,

dr. Kdnig
Marianna,
Borbelynd dr.

Acs Ildik6,
dr. Csepregi-
Matus Eva,
dr. Boromb6s
Anita,

it.... ,. t: ..,'z ir,' . , ,:.t t,

brincselekmdnyek
- a korupci6s bLincselekmenyek
- a hivatali brincselekmdnyek
- a hivatalos szemdly elleni
b[ncselekm6nyek
- a kcizbiztons6g elleni
biincselekmdnyek
- a nemzetkcizi kcitelezettsdgen
alapul6 kcizbiztons 69 i cdlu gazdashgi
el6ir6sok elleni brincselekmdnyek
- a kdzryugalom elleni
btincselekmdnyek
- akdzbizalom elleni
btincselekmdnyek
- akdzigazgat6s rendje elleni
brincselekmdnyek
- a vagyon elleni er6szakos
btincselekmdnyek
- a vagyon elleni btincselekmdnyek
- a szellemi tulajdon elleni
brincselekmdnyek
- apdnz- 6s bdlyegforgalom
bizton s6ga elleni btincselekm 6nyek
- a kciltsdgvet6st k6rosit6
brincselekmdnyek
- a p6nzmos6ssal kapcsolatos
bejelentdsi kdtelezettsdg
elmulasztdsa
- a gazdalkod6s rendjdt s6rto
brincselekmdnyek
- a fogyaszt6k drdekeit 6s a
gazdasdgi verseny tisztasfg6t sdr16

brincselekmdnyek
A biinteto ds a szab6lysdrtdsi
iigyszak valamennyi nemperes
iigycsoportj6b a tartozo fellebbezett
ds tan6csban elintdzend6 esydb
nemperes iigyek.
A biintet6 iigyszak peres
iigycsoportj aiban a kdvetkez6
btincselekm6nyek miatt indult
elj6nisok:
- az egdszseget veszllyeztelo
brincselekmdnyek
- a gazd6lkodds rendjdt sdrt6
brincselekmdnyek
- a kcilts6gvet6st kdrosit6
brincselekmdnyek
- a szellemi tulajdon elleni
brincselekmdnyek
- azele\ a testi epseg ds az egeszsdg
el leni b[incse lekmenyek
- az eg6szsdg0gyi beavatkoz6s es

kutat6s rendje elleni
brincselekmdnyek
- az emberi szabads6s elleni

Tandcselnril<
dr. Tatai
M6nika
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Bir6 a Gyulai
dr. Bord6s J6rrisbir6s6gr6l
Eniko

Bir6
dr. J6mbor Pril

brincselekmdnyek
- a nemi 61et szabadsiiga ds a nemi
erkdlcs elleni brincselekm 6nyek
- a gyermekek drdekdt s6rto 6s a
csaldd elleni brincselekmdnyek
- az emberi m6lt6s6g ds egyes
alapvet6 jogok elleni
brincselekmdnyek
- a kcizlekeddsi brincselekrndnyek
- a kdmyezet ds a termdszet elleni
brincselekm6nyek
- a min6sitett adat ds a nernzeti
adatvagyon elleni biin cselekmdnyek
- az igazsdgszolg6ltat6s el len i
btincselekmdnyek
- a komrpci6s brincselekm,enyek
- a hivatali brincselekmdn.lek
- a hivatalos szemdly ellerti
brincselekmenyek
- aklzbiztonsdg elleni
brincselekmdnyek
- a nemzetkcizi kdtelezetts,5gen
alapul6 kdzbizons6g i celu gazdasilgi
eloir6sok ell eni brincselekndnvek
- a kciznyugalom elleni
brincselekmdnyek
- akdzbizalom elleni
brincselekmenyek
- akdzigazgal6s rendje e1l,;ni
brincselekmdnyek
- a vagyon elleni er6szakos
brincselekmdnyek
- a vagyon elleni brincselekmenyek
- apdnz- ds bdlyegforgalotn
biztonsdga ellenj bt"incsele kmenyek
- a pdnzlosrissal kapcsolalos
bejelent6si kcttelezeftsdg
elmulasztiisa
- afogyaszt6k erdekeit ds il
gazdasdgi verseny tisztas6136t sdrt6
btincselekmdnyek
- tiltott ad,alszer26s 6s az irLfonn6ci6s
rendszer elleni brincseleknrdnyek
A bUnteto es a szab6lys6rteisi
0gyszak valamennyi nenperes
tigycsoportj 6ba tartoz6 fell ebbezett
es tandcsban elintdzendci e,qvdb
nemperes iigyek.

2021 .01.01.-
2021 .12.3 t.

\ir,i,:' i iliiiii!;il

dr.Mdzor
R6bert.
dr. Baur Pdter

dr. Kocsdr
Szil6rd,
dr. Kcinig
Marianna,
Borbdlynd dr.
Acs Ildikr5,
dr. Varga
Magdolna,
dr. Csepregi-
Matus liva,
dr. Boromb6s
Anita,
dr. Mdzor
R6ber1,
dr. Hajdune dr.
Isz6ly Anna,
dr. Vdgh Edit,
dr. Bar"r I'dter',
dr. Fut6Ildikd
dr. Kdnig
Marianna,
dr. Kocsar'
Szil6rd,
Borbdlyne dr.
Acs Ildik6,
dr. Varga
Magdolna,
dr. Csepregi-
Matus Eva,
dr. Boromb6s
Anira,
dr. M6zor
R6bert.
dr. Hajdund dr.
Isz5'ly Anta,
dr, Vdgh [idit,
dr. Baur Pdter,
dr. Fr"rto Ildik6

19t33



20t33



21t33



A mell6klet idtibeli hat6lva:

B.5. melldklet az ijrgy eloszt6si rendhez

A beosztott titkdrok 6s blr6s6gi iigyint6z6k 6ltal intdzett iigyek

2021. irinius 1-t6l
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B.6. melldklet az tigyeloszt6si rendhez

A kirendelt titkiirok 6s bir6s6gi ilgyint6z6k 6ltal intlzeft ngyek

dr-Jabfenki
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A melldklet idobeli hat6lva: -

C. 1. melldklet az iigyelosztdsirendhez
A tan6csok 6ltal ntezelt els6fokri tigyek
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A melldklet id6beli hat6l

C.2. mell6klet az id.gy elosrt6si rendhez

A beosztott bir6k 6ltal rntdzettels6fokri iigyek

A polg6ri iigyszak els6fokri peres 6s
nemperes iigyei

dr. T6th Be6ta bir6,
kijelcilds:

dr. Fut(rnd dr. Major M6nika,
Sztrunp;6ne dr. T6th Tiinde,
dr. Z6nLbori Tibor

dr. Fut6nd clr. Major
M6nika bir6

munkaiigyi iigyek
intdz6sdre kijelcilt bir6

Sarung6nd dr. T6th
Tiinde bir6

Sztrung6nd dr'. T6th
Tiinde

dr. Fut(rnd dr. Major M6nika,
dr. Z6nLbori Tibor
B. l. merlldklet szerint

dr. Juhiisz GSbor bir6,
kijekil6s:
munkai.igyi tigyek
intdz6sdre kiiel<ilt bir6

A munkaiigyi iigyszak valamennyi peres ds
nemperes iigycsoportja

dr. T6ttr Be6ta,
dr. Z6mbori Tibor

Sztrung6nd dr. T6th
Tiinde

dr. Kocs6rn6 dr. JuhiLsz Anita,
dr. T6tLrBe6ta,
Orb6nnd dr. Papp Eva,
dr. Futine dr. Major M6nika,
dr. Z6mbori Tibor

cs6d-, felsz6mol6si, ad6ss6grendezesi ds
vagyonrendezdsi tigyek

tcirvdnyess6gi feliigyeleti iigyek
vdgelszdmol6si kifog6sok ds egydb
cdgtigyek

dr. T6th Be6ta,

B.l. melldklet szerint

c6gbejegyzdsi iigyek
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dr. Fekete ArI6l

k6nyszertcirl6si tigyek
jogut6d ndlkiil megsztint ceg jav6ra
bejegyzett jog vagy t6ny tcirl6sevel
cisszefiiggo nemperes iigyek
gazddlkod6ssal cisszefriggo kiemelt
brincselekmdny miatt indult iigyek

B.1. melleklet szerint

26t33



A melldklet id6beli hat6lya-

C.3. melldklet az tigyeloszt6si rendhez

A kirendelt bir6k riltal ntlzettels6fokri iigyek
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C.4. melldklet az lj.gy elosztdsi rendhez

A beosztott ds kirendelt bir6k 6ltal intezett fellebbviteli iigyek

A melldkrlet idobeli hat6lya:
: a., ,. / ,: | 'i,t'l: : .

: i:'/

:,:,, t.a

Tan6cselncik
dr. Szab6 M6ria

Bir6
dr. Melisnd dr.
Kovdcs
Zsuzsanna

Bir6
dr. Na13y Attila
Gycirgy

A polgdri ligyszak
fellebbezett peres
tigyeib6l:
-gondnoksdggal
kapcsolatos perek
-h6zassiigi perek
-hrizass69i
vagyonkciz<issdgi perek
-rokoni kapcsolatokon
alapul6 perek
-6lett6rsi tart6s irdnti
perek
-vdgrehajtrisi perek
-szerz6d6ses
j o gv iszonyb 6 | szitrmazl
perek kdziil azok,
amelyek nem tartomak a

9. sz. tan6cs refer6drijriba

A polg6ri iigyszak
fellebbezett nemperes
tigyeib6l:
-a tan6cs refer6d|jhba
tartozo lgyekben drkezett
vdgzes elleni
fellebbez6sek
-megel6z6 tiivoltaft Ssos

i.igyek
-pszichi6triai
gy6gykezelds
felUlvizsgiilata ir6nti
tigyek
-v6grehajt6si iigyek
-fizetdsi meghagydsos
iigyekben hozott
vdgz6sek elleni
fellebbezdsek
-Pdnztigyi Bek6ltet6
Testiilet hatdrozatainak
feliilvizsg6lata irdnti
0gyek
-bir6sdg kije1616se ir6nti
Ugyek

dr. Hajnal
Beatrix,
dr. Melisnd dr.
Kov6cs
ZstJzsanna,
dr. Nagy Attila
Gydrgy,
dr. Pusztai-
Sznyida Barbara,
Orbiinne dr.
Papp Eva.
dr. Fut6nd dr.
Major M6nika,
dr. Bagdi Arp6d
Gyula,
dr. Zinbori
Tibor,
dr. T6th Be6ta,
Sarungdnd dr.
T6th Ttinde,
dr. Juhtisz G6bor
dr. T6th Be6ta,

dr. Pusztai
Sznyida Barbara,
Orb6nnd dr.
Papp Eva,
dr. Fut6nd dr.
Major M6nika,
dr. Bagdi Arp6d
Gyula,
dr. Hajnal
Beatrix,
dr. Zitmbori
Tibor,
Sarungdnd dr.
T6th Tiinde,
dr. Juhiisz Gdbor

dr. T6th Bedta,
dr. Pusztai
Sznyida Barbara,
Orb6nnd dr.

Papp Eva,
dr. Fut6nd dr.

Major M6nika,
dr. Bagdi Arp6d
Gyula.
dr. Hajnal
Beatrix,
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dr. Zhrnbori
Tibor.
Sztrunl;6nd dr.
T6th TUnde,
dr. Juh6sz G6bor| Taniicselncik A polgdri iigyszak dr. Szab6 M6ria,

, dr, Hirjnal fellebbezett peres dr. pus;ztai
Beatrix iigyeib6l: Sznyida Barbar.a,

-bittokperek Orbiinrrd dr. Papp
-tulajdonjogi perek Eva,
-dologijogi perek dr. Fut6n6 dr.
-ingatlannyilvdntartiisi Major 1\46nika,

perek dr. Bagdi Arp6d
-szerz6ddses Gyula,

jogviszonyb6l dr. Melisnd dr.
szfumaz6 perek Koviics
kcjztil: Zsuzsanna,

a tulajdoniitruh6zd dr. Nagy Attila
szerzdsek k6z'jl az Gydrgy,
aj6nddkozasi dr. Z6nr,bori
szerz6ddssel Tibor,
kapcsolatos ds a dr. T6th Be6ta,
terrnofcildet6rint,S Sztrung6nddr.
szerzod6sekkel T6th T,iinde,
kapcsolatos pereli dr. Juh6sz G6bor

Birir -hasm6lati Sztruntr;ane dr.
dr. PursZai- szerz6ddsekkel T6th Trinde,
Sznyida Barbara kapcsolatos perek. dr. Zilntbori

-leIeti szerz6d6sekkel Tibor,
kapcsolatos perek. OrbiinrLd dr. papp

-biaositasi Eva,
szerz6ddsekkel dr. Futone dr.
kapcsolatos perek Major lM6nika,

-tartasi ds dletjSraddki dr. Bagdi Arp6d
szerz6ddsekkel Gyula,
kapcsolatos perek dr. Melisn6 dr-.

-dlettdrsak kcizritti Kovdcsi
vagyonjogi perek Zs;lzsanna,

-szerz6ddsen kiviili dr. Nagy Attila
k6rtdritesi perek, Gy6rgy,
jogalap ndlktili dr. Szatr6 M6ria,
gazdagod6s dr. Toth Be6ta,

-rirciklesi perek dr. Juhrisz G6bor
Bir6 -kcizerdekli adat kiadiisa Sztrun6;6n6 dr.
Orb6nnd dr. irfnti perek T6th Tr)nde,
Papp Eva dr. Zimtborj

A polg6ri iigyszak Tibor,
fellebbezett nelrpel.es dr. pus;ztai_

iigyeibol: Sznyida Barba.a,
-a tan6cs referilditjitba dr. Futrind dr.

tartozd iigyekben Major 1\46nika,
erkezett vegzds dr. Bagdi Arpad
ellenifellebbezdsek Gyula,

-hagyat6ki iigyek dr. Melisn6 dr.
- vdgrehajt6si iigyek Kov6csi
-fizetesi meghagyiisos Zsttzsanna,
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iigyekben hozott
vdgzdsek elleni
fellebbezdsek
-PenzUgyi Bdkdltet6
Testflet hat6rozatainak
feliilvizsg6lata irdnti
tigyek
-bir6s6g kijeldl6se ir6nti

iigyek
-magrlncs6d

Bir6
dr. Fut,Snd dr.
Major M6nika

Bir6
dr. Bagdi Arp6d
Gi'ula
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C. 5 . melldklet az id:gy elos/r6si rendhez

A beosztott titkdrok ds bir6s6gi ngyntdztik 6ltal ntlzefingyek

A melldklet id6beli : 2e2-L-mareius-l-tel 202 L iunius l-t6l

i
+i@
@i
+6erchaj+6si+i€y€k

&-.4o+FBe6ta
dr-. +ubr4dr-. +a+1e++varr+ika

, dt'.

,lt.

dr'. R6mer'

. J6mbor

.Papp Zo

. Jablor.rkai I
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C.6. melldklet az iigyeloszt6si rendhez

A kirendelt titk6rok ds bir6s6gi ngyint6z6k6ltal int6zen iigyek

A melldklet iddbeli hat6lya: 2021. jilnius ladl

dr. Zsdri Attila
r6sdgi titkir
Vht.304/E. g (4)

birdsdgi titkdr

a NAV-nak dtadott
inyszdki vdgrehajtdsi

Tyekben drkezd beadvd
NAV-nakdt nem adott
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