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1. Alapadatok

I.1,. Az tigyeloszt6si rendet meghathrozo vezeto a torv6nysz6k elnoke. Az iigyeloszthsi rendtol az eljhrilsi
torvdnyekben szabillyozott esetekben, tovhbbh igazgathsi fton a bir6s6g mrikod6s6t drint6 fontos okb6l lehet
eltdrni.

L2. A Gyulai Torvdnyszdk i.igyeloszt6si rendj6t a bir6s6gok szervezetdrol es igazgatSs6r6l sz6l6 2017. evi
CLK, tcirvdny (Bszi.) 9. ds 10. $-a alapj6n - figyelemmel a 612015. (XI. 30.) OBH utasit6s (Ig. szab,) 115, $ (1)
bekezd6sdben meghatdrozott elvekre - a Bir6i Tan6cs 6s a kolldgiumok v6lem6nydnek ismeret6ben a
kdvetkez6k szerint hat6rozom meg.

2. Abir6s6ryon mrikod6 koll6giumok

2,1. Biinteto
A Biintet6 Koll6gium birhi, tanhcsai 6s igazs6gtigyi alkalmazottai a biintet6elj6r6sr6l sz6l6 2017. 6vi XC.
tdrv6nyben (Be.) 6s az egy6b jogszab6lyokban meghathrozott, a Gyulai Torvdnysz6k hat6skor6be ds

illet6kessdgdbe tar1roz6, a kovetkez6 iigycsoporlokba sorolt biintet6 iigyekben j6rnak el.

2.1,1. Btintet6 koll6gium 6ltal intdzett iigycsoportok felsorol6sa [Bi.isz. 6s iratkezel6si szab|lyzat alapj6n]

. elsofokribi.intetoi.igy,

. fellebbezettbiintet6i.igy,

. fiatalkonibiintetoiigye,

. fiatalkoni fellebbezett bi.intetotigye,

. biinteto nemperes iigy,

. fellebbezett bi.intet6 nemperes iigy,

' bir6s6g kijeloldse,
. perrijit6siinditv6ny,
. fellebbezett nyomoz6si bir6i iigy,
' egy 6ven tirli I|voltarths, briniigyi feliigyelet vagy letartoztatSs miatt felterjesztett iigy,
. bir6s6gi mentesit6s ir6nti iigy,
. bir6s6gi mentesit6s ir6nti fellebbezett igy,
. idegenrenddszeti fellebbezettiigy,
. egy6b (vegyes) i.igy,
. szab6lysdttdsi elzilrhssal is sirjthat6 szabillysdrtds miatti fellebbezett iigy,
. szabiilysdrt6si penijit6si fellebbezett iigy,
' bir6s6g kijeloldse szabillyslrtesi iigyben,
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felterjesztett kifogds az eljdrhs elhriz6d6sa miatt,
szabads6gvesztds vdgreh ajthsi ugy,
fellebbezett szabads6gvesztds vdgrehajt6si Ugy,
kdzdrdekii munk6ra it6ltek tigye,
koz6rdekii munk6ra ftdltek fellebbezett i.igye,
fe_ltdteles szabadshgrabocs6tSs ds a feltdteles szabads6gra bocsStottak pdrtfog6 feliigyelete
elrendeldsdnek tigye,
feltdteles szabadsdgra bocs6tSs ds a felt6teles szabads6gra bocs6tottak p6rtfog6 feltigyelete
elrendeldsdnek fellebbezett tigye,
egydb biintet6s-v6grehajtdsi i.igy,
fellebbezett egy6b biintet6s-vdgrehajtdsi i.igy.

I

I

2.2. Civilisztika

A PolgSri-Gazdas6gi-Munkaiigyi Kolldgium birhi, tan6csai
52. dvi III.
meghathroz
a sorolt civi

ds igazs6giigyi alkalmazottai a polg6ri
a 2016. dvi CXXX. tdrv6nyben (Pp.) 6s az
hat6skor6be 6s illet6kessde6be tarloz6. a

2'2.1. Civilisztikai kolldgium 6ltal intdzett i.igycsoportok felsorolSsa fBiisz. 6s iratkezel6 si szab1lyzat alapj6n]

Polgdri i.igyszakban

: fl i,""?fJf il[f.",T:,::';*,,
polgdri nemperes iigy,

. bir6s6gi kcjzvetit6i iigy (medi6ci6),

. fellebbezett polgfirinemperes iigy

: :#,Tt*1?$it?y,felterjesztett kifogds az eljhrhs elhriz6ddsa miatt.

Munk aiigYi 

""'l-' 
g,;4"tT$j{:'or;;' 

u"

3. Koll6giumok szerinti iigykioszt6s

A kiosztdst vegzo vezeto a kioszt6snak a bir6k, a bir6s6gi titkSrok, a bir6s6gi igyintezok kcjzotti munkateher
jelent6s elt6r6s6t eredmdnyezo hat6s6t, tovdbbd az i.igyelosztSsi rend m6dosit6s6nak sziiksdgessdgdt
negyeddvente feliilvizsg6lja, ds indokolt esetben kezdem6nye zi az igyelosztiisi rend m6dosit6s6t.

Az iigyteher megoszl6s5t drdemben befolydsol6, elore nem lSthat6 koriilmdny bekovetkezdsdt kdvet6 30 napon
beliil az tigyeloszt6si rendet feliil kell vizsg6lni.

Az iigyeloszthsi rend feliilvizsg6latfunak szi.iksdgessdge esetdn a kolldgiumvezeto az igyelosa6si rendre
vonatkoz6 m6dosit6 javaslat6t a feliilvizsg6latra okot ad6 koriilmenyr6l val6 tudom6sszerz6st kovet6en
haladdktalanul megki.ildi a torv6nysz6k elndkdnek. A m6dosit6 javaslai megkiild6s6t megelozoe n az 1rintett
bir6kkal lehetosdg szerint egyeztetni kell, ds abfu6kvdlem6ny6t a m6dosit6 javaslattal egyiitt meg kell kiildeni.
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3.7. Az iigykioszt6sra jogosultak - beledrfve a helyettesitdst is
Kizitrt a kioszt6sb6l, aki az iigyben a Be., a Pp, az rij Pp. vagy a Szabstv. alapjhn bir6kdnt nem j6rhat el, kiv6ve
azigyfel6ltal bejelentett 6s mdg el nem bir6lt elfogults6gi kifog6s esetdt. A kioszt6sra jogosult kizfirtshgakor a
he lyette s it6 s szab 6ly ait kell alkalmazni,

3. 1. 1. Biintet6 Koll6gium

Az iigyek kiosztds6t az elso 6s m6sodfokri iigycsoportokban egyarfint a kolldgiumvezeto vegzi, akad|lyoztatilsa
vagy kizhrls6ga eset6n helyettesit6sdre sorrendben a 12.Bf. 6s a 4.Bf. tan6cs elncikei jogosultak. Valamennyiiik
akadillyoztatSsa vagy kiz6fis6ga esetdn a helyettesitdsre a biintet6 iigyszakba beosztott bir6k a tanhcsszhm
novekv6 sonendj 6ben j ogosultak.

3 . f .2. A P olg6ri-G azdas6gi-Munkaiigyi Ko l[6 gium

Az tigyek kioszt6s6t az elso 6s mdsodfokri i.igycsoportokban egyarhnt a koll6giumvezeto vdgz\ akad|lyoztatilsa,
vagy kizdr1s6ga eset6n helyettesitdsdre a kolldgiumvezeto-helyettes jogosult. Mindkettdjiik akadillyoztathsa,
vagy kiz6rts6ga eset6n a tan6cselnokok jogosultak szign6lni a kovetkezo sorendben: dr. T6th Bedta, dr. Hajnal
Beatrix, Sztrung6nd dr. T6th Tiinde, dr. Zhmbori Tibor. Valamennyiiik akad6lyoztatilsavagy kizhrts6ga eset6n a

helyettesit6sre a polgdri i.igyszakba beosztott birhk a tan6cssz6m ncivekv6 sorrendj6ben jogosultak.

A c6giigyek 6s civil szervezetek nyilvfintafiilsi i.igyeinek csoportjSban a csoportvezeto szign6l. A csoportvezetot
akadillyoztat6sa vagy kizhr1tsilga eset6n dr. Fekete Ad6l helyettesiti.

A bir6sSgi kozvetit6i eljfurhs eset6n a f6l elsodlegesen maga v|lasztja ki a kozvetitojdt. Ennek hi6nydban a 3.3.
pont ir6nyad6.

3.2. Az Sltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszer meghat|rozSsa fBiisz, 29-32. $-a, azIg. szab. 116. $ (1)
bekezddsel

Az i.igykioszt6s alapja minden iigycsoportban az drkezdsi sorrend. Az i.igyek tan6csra kioszt6sa
i.igycsoportonkdnt, a soron kcjvetkez6 iigysz6m 6s a tan6csok szfimozilshnak sorrendje szerint tort6nik.

3.3. Tdbb iigyeloszt6si m6dszer egyiittes alkalmazhsfval kiosztand6 tigyek kioszt6s6nak szabllyai

A tan6csok Sltal intdzett elsofokri i.igyek kioszt6sa az erkezdsi sorrendben a 19. sz., 14. s2,6. sz.6s 2. sz.

tan6csokra tortdnik, ebben a sorrendben. A tan6cs cjsszetdtele a tan6csra osztott i.igyek sorrendj6ben 6s a tanScs
tagjainak a B,1, melldklet szerinti sorrendj6ben alakul.

A biinteto i.igyszak 6s a szab6lysdrtdsi i.igyszak valamennyi nemperes tigycsoportj 6ba tartozo fellebbezett 6s

tan6csban elbir6land6 egy6b nemperes figyek kioszt6sa az ltkezds sonendjdben az iigycsoporton ds iigy't6rgy
alcsoporton beliil a 4., 12. sz. tanScsokra tcjrt6nik,

A civilisztikai i.igyszak els6fokri polg6ri iigycsoporljaiban a szign6lSs automatikusan, az iigyek 6rkez6sdnek
sorrendjdben tortdnik: a peres iigyekb6l a 3-7 szhmra vegzodo iigyek, a nemperes iigyekbol a 0-6 szfumra
vdgzodo iigyek az 5. sz., a peres iigyekb6l a 8, 9, 0 szhmra vdgzodo iigyek, a nemperes iigyekb6l a 7-9 szhmra
vdgzodo iigyek a 10. sz., a peres i.igyekb6l az 1,2 szilmravdgzodo iigyek a 14. sz. tan6csra,

A civilisztikai i.igyszak fellebbezett polg6ri nemperes iigycsoportjaiban a szignSlSs automatikusan az igyek
6rkezds6nek soruendj6ben tortdnik: v6grehajt6si i.igyekbol, frzetesi meghagy6sos iigyekben hozott vdgzdsek
elleni fellebbez6sekbol, a p6ros sz6mra vdgzodo iigyek a 15, sz. tanilcsra; vdgrehajtSsi iigyekbol, fizet6si
meghagy6sos tigyekben hozott v6gz6sek elleni fellebbezdsekbol, a pfiratlan szhmra v6gzodo iigyek a 9. sz.

tan6csra. Ugyanez vonatkozik a bir6s6g kijelol6se ir6nti iigyekre is.
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A cs6d-, felsz6mol6si, ad6ss6grendez6si 6s vagyonrendezdsi
drkezdsdnek sorrendj6ben t<irtdnik: a 8, 9 6s 0 szilmravlsziido
16. sz. tan6csra.

iigyekben a szign6l6s automatikus an, az iigyek
iigyek a 14. sz., az 7-7 szhmravegzldo tigyek a

A civil szervezetek nyilvhntarthsi iigyeiben a szign6l6s automatikus an az igyek drkez6s6nek sorrendj6ben
ttjrtdnik: a0-4 szSmravegzodl i.igyek a3.sz.,az5-9 szdmravegzld|i.igyek a+lst.tan6csra.

A bir6s6gi kozvetitds nemperes tigycsoportj 6ban a szign6l6s az iigyek 6rkez6s6nek sorrendj6ben, ezen beliil
illet6kessdgi teriileti megoszlSs figyelembevdtel6vel tortenit. A Gyulai rorvenyszdk, a Gyulai J6r6sbir6s6g, a

ai J6r6sbir6sdg illet6kessdgi teriilete a g 24. sz.; az Orosh6zi

3'4' Az 6ltal6nosan alkalmazott iigykioszt6si m6dszert6l tdrtdn6 elt6r6s esetei meghat1roz;sa, amelyek
kiil6ncisen
3.4.1. Eltdrds az iigy tirgyhhozkdpest
3.4.1.1. Speci6lis szakdrtelmet igdnyel
3 .4.1 .2. Nemzetkcizi elemet tartalmaz
3 .4 .2. P er j o gi hely zethez kdpe st
3.4.2.1. Soron kiviili vagy torv6nyi hatdridos iigy
3 .4.2.2. Egyesitds, egyiittes elbir6lds vdgett
3 .4.2.3 . Bir6 kiz6r6s a miatt
3.4.2.4. Azngy elozmdnyi eljhrhshval fenn6ll6 szoros osszefiigg6s miatt
3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6eett
3 .4.3 .1 . Tan6csok elter 6 letszhma miatt
3 .4.3 .2. Ugyh6tral6k feldolgozdsa miatt
3.4.3.3 . Ugy munkaig6nyessdge, terjedelme miatt
3.4.3.4. zdmfinakkiegyenlit6se vdgett
3.4.3.5. egyenlotlensdg kikiiszobcil6se 6rdek6ben
3.4.4.8
3 . 4 . 4 . 1 . It6 lke z6 s i s ziinet tartama alalt I miatt
3.4.4.2. Bir6 t6voll6te miatt- figyelemmel azngy jellegdre
3.4.4.3. Bir6 szolg6lati viszonydnak megsziin6se miatt
3.4.4.4. Bir6 tarl6s (30 napot meghalad6) t6voll6te mian
3.4.4.5. Tobb szempont egyiittes fenn6lldsa

3.5. A vezetok Sltal intlzett iigyek kioszt6s6nak m6dszere

A bir6s6gi vezeto rlszdre az igyek kiosztds6t befoly6solh atja a thrgyal5si kcjtelezettsdg m6rt6k e 6s az igazgat;si
feladatok munkaterhe. A rdszdre ttjrtdno tigykiosztds ui altilaiot m6dszerek alipj1n tortdnik ul z.i-2.+.
pontban megjeloltek szerint.

3.6. Az iigykioszt6s menete

3.6.1. A kiosztand6 i.igy bemutatSsaaziigykioszt6sra jo
A bir6s6gok egys6ges iratkezel6si szab6lyzat6r6l sz6l6
85-87. $-ai 6rtelmdben a kezd6iratot ds a kezd6iratkd

egfelel6en kije16li.

3.6.2. Aziratutja, a kdzremiikdd6k feladatai
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A kijelol6s uthn az iratot nyomban vissza kell juttatni az irodhra. Az iroda az eljhr6 bir6 kijeliil6se ut6n a
lajstromba bejegyzi az elj6r6 tan6cs szdmht, majd az iratot a bir6nak a kijelolds napj6n, de legkds6bb a
kdvetkez6 munkanapon bemutatj a.

3.7 . Az 6tosrt6s rendje

3.7 .l. Az 6toszt6s esetei
Az i.igykiosztilsra jogosult az ij.gy int6zds6vel m6sik tan6csot (bir6t) jeliil ki a kizhrilsa, a bir6 szolgillati
viszony6nak megsztin6se, a tart6s t6voll6te, az iigy jelleg6re is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes munkateher
biztosit6sa, azigyhhtral6k feldolgozilsa, abir6 6thelyez6se, tart6s kirendeldse 6skizhrhsa eset6n.

3,.7 .2. Eljhr 5s tigy 6toszt5sakor
Atosztdskor az ijgy iratai bemutatilsra keriilnek a kiosztdsra jogosult vezet6nek, o az iraton az 6tosfi6s ok6nak
megjelol6se mellett m6sik tan6csot (bir6t) jelcil ki, 6s d6tummal, alSfr6ssal ellittva bemutatja az irodfinak az
igyet az 6tosil.6s lajstromban tcjrt6no 6frezet6se 6rdek6ben, A Beisz. 87. $. (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kijelol6s
m6dosit6sa eset6n az iroda az id:gyirat bemutat6s6val 6rtesiti mind a kor6bban, mind az rijonnan kijelolt bir6t. Az
6toszt6s az 6ltal6nos iigykiosztdsi m6dszerek szerint tortdnik,

3.8. A helyettesit6s rendje

A helyettesitds az tigyelosztSsi rend mell6kleteinek ere vonatkoz6 oszlopaiban szerepl6 m6don 6s sorrendben
tdrt6nik.

3.9. A fellebbviteli tan6csn6l a tcirv6nyben meghat6rozotlhoz k6pest magasabb lltszdm feltiintetdse, az eljhr6
tanScsot alkot6 bir6k k<ir6nek meghat6rozhsa, a tobb tan6csba beosztott bir6 - kis bfr6i l6tsz6mb6l vagy
szako soddsb6l ad6d6 v 6ltoz6 <isszet6tehi tan6csok es et6ben.

Az elj6r6 tan6csot alkot6 bir6k kordnek meghat6rozilsht a melldkletektartalmazzhk.

3 . 1 0. Utal6s az ijgy eloszt6si rend melldkleteire

Az iigyeloszt6si rend a B.1., 2.,3., 4.,5., 6. 6s C.I.,2.,3., 4., 5., 6. sz6mf melldkletekettartalmazza.

Gyula, 2022, december 20.

a tiirv6nysz6k elniike
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A melldklet id6beli ha
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B.l. melldklet az iigyeloszt6si rendhez

A tan6csok 6ltal l:lrtezetl els6fokf iigyek
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tan6cs4 el6 utalt iigyek

6ltalab
tan6csa eld utalt iigyek

Iandcsa e16 utalt iigyek

r. Csepregi Matus Eva

tan6csa eld utalt iigyek

. Boromb6s Anita,

. Fut6Ildik6,
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B.2. mell dklet az iJ.gy eloszt6si rendhez

A beosztott bir6k 6ltal intezettels6fokri Ueyek

A biintet6 iigyszak peres iigycsoportjaiban a
kdvetkez6 biincselekmdnyek miatt indult eljrir6sok:
- az 6let, a testi dpsdg ds az egeszsdg elleni
brincselekmdnyek
- az egdszseget v eszlly eztetd btincselekmdnyek
- az emberi szabads6g elleni br.incselekmdnyek
- a kcilts6gvetdst k6rosit6 brincselekmdnvek
- a gazdiilkodiissal rjsszeftigg6 kiemelt
brincselekmdnyek
^ az egeszsegtigyi beavatkozds ds kutatds rendie elleni
bfincselekmenyek
- a nemi dlet szabads6ga 6s a nemi erkcilcs elleni
brincselekmdnyek
- az emberi mdlt6s6g ds egyes alapvet6 jogokat sdrt6
brincselekmdnyek
- a krizlekeddsi btincselekmdnyek
- az6llam elleni btincselekmenyek
- a min6sitett adat 6s a nemzeti adatvagyon elleni
brincselekm6nyek
- az igazsilgszo lg6ltat6s elleni brinc selekmdnyek
- a korrupci6s b{incselekmdnyek
- a hivatalos szem6ly elleni brincselekmdnyek
- a klzbiztons6g ellen i biincselekmdnyek
- a nemzetkdzi kcitelezettsdgen alapul6 kdzbiztonsdgi
c 6ll[ gazdasdgi e l6ir6s ok elleni brincsel ekm 6nvek
- a kciznyugalom elleni biincselekmdnyek
- a kdzi gazgatds rendj e ell eni biincselekm dny ek
- a vagyon elleni btincselekmdnyek
- a vagyon elleni erciszakos btincselekmdnyek
- a szellemi tulajdon elleni brincselekm6nyek
- apdnz- 6s bdlyegforgalom bjztonsiiga elleni
brincselekmdnyek
- pdnzmos6s

A btinteto i.igyszak nemperes iigycsoportjaiban;
alapiigyh ciz tartozl e gyszerffs f tett feliilvizse6l at d s

ktilcinleges elj6rdsok

-bi.intet6s-vdgrehaj tdsi bir6kdnt ir 6ny itja a bv. csop orr
munk6jdt, s elj6r mindazon iigyekben, amelyeket a
jogszab|ly a bv. bir6, vagy a t0rv6nyszdk egyes
bir6j6nak a hatdskcirdbe utal

dr. Csepregi-Matus Eva

dr. Vdgh Edir, bir6
kijeldlds:
fiatalkorriak elleni
biintet6eljSr6sban
itdlkezo bir6,
biintetds-vdgrehajtdsi
fel adatok elliitrisdra
kijelolt bir6

dr. Borombds Anita,
dr. Csepregi-Matus Eva,
dr. Fut6 Ildik6
dr. Boromb6s Anita,
dr. Macs6ri J6zsef,
dr. Fut6Ildik6,
dr.Mdzor Rdbert

dr. M6zor R6bert,
dr. Borombds Anita,
dr. K0nig Marianna, blr6
kijekil6s:
fiatalkorriak elleni
btintet6eljiiriisbm
itdlkez6 bir6,
biintetds -v6grehajt6s i
feladatok elldt6s6ra
kijekilt bir6
dr. J6mbor P6l, bir6

8 t28



kijeki16s:
fiatalkoruak elleni
biintet6eljar6sban
itdlkez6 bir6,
biintet6s- vdgrehaj t6si
feladatok ell6t6sdra
kijekilt bir6
dr. Kocsdr Szil6rd, bir6
kijeldl6s:
fiatalkoruak elleni
biintetcl e lj riLr6sb an
itdlkez6 bir6,
biintetds-v6 grehaj tds i
fe ladatok elliitrisdra
kijekilt bir6
dr. Tatai M6nika. bir6
kijelcilds:
fiatalkorriak elleni
biintet6elj6r6sban
itdlkez6 bir6,
biintetds-vd grehajt6si
feladatok ell6t6s6ra
kijelcilt bir6
dr. Hajdund dr. Isz6ly
Anna, bir6
kijeldlds:
fiatalkoruak elleni
btntet6elj616sban
itdlkez6 bir6.
biintet6s-vd grehajtdsi
feladatok elkitiis6ra
kijel6lt bfr6,
dr. Csepregi-Matus Eva
dr. Varga Magdolna,
bir6, kijekil6s:
fiatalkorfak ellenr
biintet6elj6rasban
itelkezo bir6,
btintetds -vdgrehajt6s i
feladatok elli.Jitsira
kijekilt bir6,
dr. Fut6lldik6,
dr. Macs6ri J6zsef

A biintet6 iigyszak peres iigycsoportjaiban a dr. Csepregi-Matus Eva,
kcivetkez6 bfincselekmdnyek miatt indult elj6r6sok: dr. Macsdri J6zsef,
- a kdltsdgvetdst kdrosit6 btincselekm6nyek dr. Fut6 Ildik6,
- a gazd|lkod6ssal cisszefi.igg6 kiemelt dr. M6zor R6bert
brincselekm6nyek
- az6let, a testi 6pseg es azegeszseg elleni
btincselekmdnyek
- az egeszsegtigyi beavatkoz6s 6s kutat6s rendje elleni
btincselekm6nyek
- az egeszseget v eszely eztet6 brincselekm6nyek
- az emberi szabads6g elleni brincselekmdnyek
- a nemi elet szabads6ga ds a nemi erkdlcs elleni
btincselekmdnyek
- az emberi mdlt6s6g 6s egyes alapveto jogokat sdfto

: , dr. Boromb6s Anita

..
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B. 3 . mell6klet az ijrgy eloszl6si rendhez

A kirendelt bir6k iiltal intdzelt els6fokri i.igyek

iigycsoportjaiban a

krivetkez6
btincs elekmdnyek miatt
indult eljririisok:

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

- az dl.et, a testi 6psdg es az dr. M6zor R6bert
eg6szs6g elleni
brincselekmdnyek
- az egdszsdget
veszelyezteto
b[incselekm6nyek
- az emberi szabads6g
el leni brincselekm6nyek
- a koltsdgvetdst k6rosit6
btincselekm6nyek
- a gazd6lkod6ssal
6sszefiigg6 kiemelt
b0ncselekm6nyek
- az egdszsdgttgyi
beavatkozds ds kutat6s
rendje elleni
biincselekm6nyek
- a nemi dlet szabads6ga 6s

a nemi erkdlcs elleni
brlncselekmdnyek
- az emberi mdlt6s6g 6s

egyes alapvet6 jogokat
sdrt6 brincselekm6nyek
- a kcizlekeddsi
biincselekmdnyek
- az 6llam elleni
brincselekm6nyek
- a min6sitett adat 6s a
nemzeti adatvagyon elleni
brincselekmdnyek
- az i:gazsdgszolg|ltatds
elleni b[jncselekmdnyek
- a korrupci6s
brincselekm6nyek
- a hivatalos szemdly elleni
brincselekmdnyek
- a kdzbiztons6g elleni
brincselekmdnyek
- anemzelkizi
k0telezettsdgen alapul6
kOzbiztonsdgi cdlf
gazdasdgi e l6irdsok elleni
brincselekmenyek
- akbmyugalom elleni
brincselekm6nyek
- akozigazgatds rendje
el leni btincselekmdnyek
- a vagyon elleni
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dr. Macs6ri
J6zsef

a Szeghalmi
J6r6sbir6s6916l

brincselekmdnyek
- a vagyon elleni erriszakos
biincselekmdnyek
- a szellemi tulajdon elleni
brincselekmdnyek
- apdnz- ds bdlyegforgalom
biztons6ga elleni
brincselekmdnyek
- p6nzmos6s
A biintet6 iigyszak
nemperes
iigycsoportjaiban:
alapigyhbztartoz6
e gyszenisitett feliilvizs g6lat
ds ktiltinleges eljfrdsok
A biintet6 tigyszak peres
iigycsoportjaiban a
kdvetkez6
biincselekmenyek miatt
indult eljdrdsok:
- az6let, a testi epsdg ds az
egdszsdg elleni
biincselekm6nyek
- az egd,szsdget
veszdlyezteto
brincselekmdnyek
- az emberi szabadsdg
elleni brincselekmdnyek
- a krilts6gvetdst k6rosit6
brincselekmdnyek
- a gazd6lkoddssal
dsszeftiggci kiemelt
brincselekmdnyek
- az egdszsdgiigyi
beavatkoz6s 6s kutat6s
rendje elleni
br.incselekmdnyek
- a nemi 6let szabads6ga ds

a nemi erkdlcs elleni
btincselekmdnyek
- az emberi mdlt6s6g 6s

egyes alapvetojogokat
sdrt6 brincselekm6nyek
- a kOzlekeddsi
brincselekm6nyek
- az 6llam elleni
brincselekmdnyek
- a min6sitett adat 6s a
nemzeti adatvagyon elleni
brincselekmdnyek
- az igazsdgszolgdltat6s
el leni brincselekmdnyek
- a komrpci6s
btincselekm6nyek
- a hivatalos szemdly elleni
biincselekmdnyek
- akdzbirtons6g elleni
brincselekmdnyek

dr. Boromb6s
Anita,
dr. Csepregi-Matus
Eva,
dr. Fut6 Ildik6,
dr. M6zor R6bert
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B.4. melldklet az :Jrgy elosztdsi rendhez

A beosztott ds kirendelt bir6k 6ltal intezert fellebbviteri iisvek

A melldklet id6beli hat6lya: 023. januilr t-t6l
il i,:.ir,1, ,1.'?/1,ti1j ' .'l,t.t

i:.t1,1.iti,,trt,t.:tr',lLty,',it.,.rut,,

I Tan6cselncik A biintet6 iigyszak peres dr. Kocsiird Szil6rd,
' dr' Hajdund tgycsoportjaiban a kcivetkez6 dr. Tatai M6nika,

dr' Isz6ly brincselekmdnyek miatt indult dr. Varga Magdolna,Anna eljdrdsok: Ar. Vegtr nait,
- a kcjzlekeddsi dr. K<inig Marianna,
brincselekmdnyek dr. Bord6s Enik6.
- a nemi dlet szabadsdga es a bir6, kijelctlds:
nemi erkrilcs elleni fiatalkoniak elleni
brincselekmdnyek biintet6elj6riisban
- az e1et, a testi dpsdg 6s az itelkez6btr6,

- egdszsdg elleni biintetds_vdgrehajtiisi
biincselekmdnyek feladatok ell6t6s6ra
- azegeszsegiigyi beavatkoz6s kijeldlt bir6,
6s kutat6s rendje elleni dr. J6mbor p6l,
brincselekmdnyek dr. Csepregi_Matus
- az egdszsegetveszelyezteto Eva,
brincselekmdnyek dr. Boromb6s Anita,
- az emberi szabadsdg elleni dr. Miizor R6bert
biincselekmdnyek
- a gyermekek drdekdt sdrto 6s a
csaldd elleni bLincselekmdnyek

Bir6 - az emberj mdlt6sdg ds egyes dr. Bordiis Enik6,
dr. Kocs6r alapveto jogok elleni dr. J6mbor p6l,
Szil6rd btincselekmdnyek dr. Varga lvlagdolna,

- a kcirnyezet ds a termdszet dr. Csepresi_Matus
elleni bfincselekmdnyek Eva,
- a mjn6sitett adat es anemzeti dr. Borombds Anita,
adatvagyon elleni dr. M6zor R.6bert,
brincselekmdnyek dr. Tatai lV{6nika.
- az igazsdgszolg6ltatds elleni dr. Vdsh Edit.
btincselekmdnyek dr. Macs6ri J6zsef,

Bir6 
_ a korrupcios brincselekmdnyek dr. Fut6 Ildik6

dr. Kcinig
Marianna

- akdzbizalom elleni
brincselekmdnyek
- akdzigazgat6s rendje elleni
b[ncselekmdnyek
- a vagyon elleni eroszakos
biincselekmdnyek
- a vagyon elleni
brincselekmdnyek
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, Bir6 a Gyulai
: dr. Bord6s J6rdsbir6s6gr6l
, Enik6
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- a szellemitulajdon elleni
brincselekmdnyek
- ap6\z- ds b6lyegforgalom
biztons6ga elleni
brincselekm6nyek
- a kdltsdgvetdst kdrosit6
brincselekmdnyek
- a penzmos6ssal kapcsolatos
bejelentdsi kdtelezetts6g
elmulaszt6sa
- a gazdftkod6s rendjdt sdrt6
brincselekmdnyek
- a fogyaszt6k drdekeit 6s a
gazdasdgi verseny tisztas6gat
sdfto biincselekm6nyek
A biintet6 ds a szab6lysdrtdsi
iigyszak valamennyi nemperes
iigycsop ottj 6b a tarlo zo
fell ebbezett 6s taniicsban
elintdzend6 egydb nemperes
iigyek.
A biinteto i.igyszak peres

iigycsoporlj aiban a kcivetkez6
brincselekmdnyek miatt indult
eljiir6sok:
- az egdszsdg et v eszely eztetb
brincselekmdnyek
- a gazd6lkod6s rendjdt s6rt6
btincselekmdnyek
- a k0ltsdgvet6st k6rosit6
brincselekm6nyek
- a szellemi tulajdon elleni
b[ncselekmdnyek
- az 61e1, a testi 6psdg 6s az
eg6szsdg elleni
b{incselekmenyek
- az eg6,szseg0gyi beavatkoz6s
ds kutatds rendje elleni
brincselekmdnyek
- az emberi szabadsdg elleni
brincselekm6nyek
- a nemi 6let szabadsdga 6s a

nemi erkcilcs elleni
brincselekm6nyek
- a gyermekek drdekdt sdrtd 6s a
csal6d elleni brincselekmdnyek
- az emberi m6lt6srig 6s egyes

Tandcselndk
dr. Tatai

, M6nika

dr. Hajdune dr.Iszirly
Anna,
dr. Kocsar Szil6rd,
dr. Varga Magdolna,
dr. Vegh Edit,
dr. Bord6s Enik6,
dr. J6mbor P6l,
dr. Kdnig Marianna,
dr. Csepregi-Matus
LVA,

dr. Boromb6s Anita,
dr. Mftzor R6bert,

dr. Kocs6r Szil6rd,
dr. K0nig Mariann4
dr. Varga Magdolna,
dr. Csepregi-Matus
Eva,
dr. Boromb6s Anita,
dr. Mazor R6bert,
dr. Macsiiri J6zsef,
dr. Hajdun6 dr.
Isz6ly Anna,
dr. Vdgh Edit,
dr. Fut6lldik6

ts/28



alapvetd jogok elleni
brincselekmdnyek
- a kdzleked6si
brincselekmdnyek
- a krimyezet ds a termdszet
elleni btincselekmdnyek
- a min6sitett adat 6s a nemzeti
adatvagyon elleni
brincselekmdnyek
- az igazsitgszol gdltat6s elleni
brincselekm6nyek
- a komrpci6s btincselekmdnyek
- a hivatali biincselekmdnyek
- a hivatalos szemdly elleni
brincselekmdnyek
- aklzbiilonsdg elleni
brincselekmdnyek
- a nemzetkcizi kdtelezettsdgen
alapul6 kcizbiaonsrigi cdlir
gazdasdgi el6iriisok elleni
brincselekmdnyek
^ akoznyugalom elleni
brincselekmdnyek
- akdzbizalom elleni
biincselekmdnyek
- aklzigazgatds rendje elleni
brincselekmdnyek
- a vagyon elleni er6szakos
biincselekmdnyek
- a vagyon elleni
brincselekm6nyek
- apdnz- ds bdlyegforgalom
biztonsdga elleni
blincselekmdnyek
- a pdnzmosiissal kapcsolatos
bej elent6si kdtelezettsdg
elmulaszt6sa
- a fogyaszt6k 6rdekeit 6s a
gazdasilgi vers eny tis ztasilgdt
sdrt6 brincsel ekmdnyek
- tiltott adatszerzds es az
inform6ci6s rendszer elleni
btincselekmdnyek
Abiintet6 ds a szabdlysdrtdsi
ii gyszak valamennyi nemperes
iigycsopotjdb atartoz6
fellebbezett ds tan6csban
elint6zend6 egydb nemperes
Ugyek.

a t t i: jlit. i,, ( it 1i;: t1 
l.r. i :.:

. 
;:1t., 
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dr. Krinig Marianna,
dr. Kocs6r Sziliird,
dr. Varga Magdolna,
dr. Csepregi-Matus
Eva,
dr. Boromb6s Anita,
dr. MSzor R6bert,
dr, Macsriri J6zsef,
dr. Hajdund dr. Iszrily
Anna,
dr. Vdgh Edit,
dr. Fut6lldik6
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A biintet6 i.igyszak valamennyi dr. Varga Magdolna,
nemperes iigycsoportjriba dr. Kocs6r Szil6rd.
tartoz6 fellebbezett es tandcsban dr. M6zor R6bert,

Bir6
dr.M6zor
R6bert

Bir6
dr. Varga
Magdolna

elintdzend6 egy6b nemperes
Ugyek

dr. Hajdun6 dr. Isz6ly
Anna,
dr. Tatai M6nika,
dr. Csepregi-Matus
Eva,
dr. Bord6s Enik6,
dr. Jiirnbor P6l,
dr. Kcinig Marianna,
dr. Boromb6s Anita,

dr. Kocsdr Szil6rd,
dr. K0nig Marianna,
dr. Varga Magdolna
dr. Csepregi-Matus
Eva,
dr. Boromb6s Anita,
dr. Hajdund dr.
Isz6ly Anna,
dr. Fut6lldik6

dr, Kocs6r Szil6rd,
dr. Krinig Marianna,
dr. Csepregi-Matus
Eva,
dr. Borombds Anita,
dr. M6zor R6befi,
dr. Hajdund dr. Isz6ly
Anna,
dr. Fut6 Ildik6
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B.5. melldklet az iigyeloszt6si rendhez

A beosztott titk6rok 6s bfr6s6gi iigyintdz6k 6ltal intdzett tigyek
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A mell6klet id6beli hat6

B,6, mell6klet az iigyelosztdsi rendhez

A kirendelt titk6rok ds bir6s6gi Ugyintdz6k 6ltal intdzett iigyek
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A melldklet id6beli hat6lva: -

C. 1, melldklet az iigyelosztdsirendhez
A tan6csok 6ltal ntlzett els6foki iigyek
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C.2. melldklet az iisveloszt6si rendhez

A beosztott bir6k altal ntezettelsofokri iievek

A melldkkt id6beli hat6lya:2022. jrinius 1-t6l
,: litrirl\itiitilr)ii\\.'i\))

: liliiiir\ir,l:.:i..i:rr" ':iJ': : \lli\tv{r\;\i 'l\i\'\r:" s):'\\ir'i: 
l: il$)iillri)ji-i$iil\r:

- ii:r':liii\rr'i\\i."i.\'.ii!(
: , dr. T6th Be6ta bir6, A polg6ri iigyszak elsofokri peres ds dr. Fut6n6 dr. Major M6nika,
: . , kijelcilds: nemperes iigyei Sztrung6nd dr. T6th Tiinde,
: munkaiigyi iigyek
, intdzdsdre kijeltilt bir6

rii dr. Fut6nd dr. Major A polg6ri iigyszak els6fokri peres es dr. T6th Be6ta,

:, . Sztrung6nd dr. T6th A polgari iigyszak els6foku peres iigyei dr. T6th Be6ta,
Tiinde bir6 dr. Fut6n6 dr. Major M6nika
Sztrung6ne dr. T6th gazd6lkod6ssal dsszeftigg6 kiemelt B. l. melldklet szerint

: Tilnde btincselekmeny miatt indult tigyek

l\\i Ii ;r1;i i.i1f i 111',I i\ 1rn1'.,1,,,,il

: dr. Jultdsz G6bor bir6, A munkaiigyi iigyszak valamennyi peres ds dr. T6th Be6ta
kijeldl6s:
munkaiigyi iigyek

, intdzdsdre kijelcilt bir6
i'lilll"l

ir ir I i i:\ i'.ri.'\,ii!i ii i

Sztrung6nd dr. T6th cs6d-, felsz6molSsi, ad6ssiigrendezdsi 6s dr. Kocs6rnd dr. Juh6sz Anita,
Tiinde vagyonrendezdsi iigyek dr. T6th Be6ta,

I ii(,

Orb6nnd dr. Papp Eva,
dr. Fut6nd dr. Major M6nika

csod-, felsz6mol6si, ad6ss6grendezdsi 6s Sztrung6ne dr. T6th Tiinde,
vagyonrendezdsi iigyek dr. T6th Bedta,

Orb6nne dr. Papp Eva,
dr. Fut6nd dr. Major M6nika
B.1 mell6klet szerint

dr. Fekete Adel

i dr. Fekete Addl bir6

c6gi.igyek
kenyszerldrl6si tigyek
jogut6d ndlkiil megsziint c6g javdra
bejegyzett jog vagy teny tcirldsdvel
dsszefugg6 nemperes iigyek
cdgbejegyzesi iigyek
tdrv6nyessdgi feliigyeleti iigyek
v6gelsz6mol6si kifog6sok ds egydb
cegiigyek
k6nyszerlcirl6si iigyek
jogut6d ndlkiil megszrint cdg jav6ra
bejegyzett jo gvagy tdny tcirldsdvel
clsszefiigg6 nemperes iigyek

Mdnesind dr. Szrics Erika.

I

nemperes iigycsoportJa

. :\t\li:,.ill:ir gil.t, ^,i;;9';:11,1,1, ,, 
,ilii:i\'.,iiiilii\riiii;,:

r'i,,,111;i ir11.y1r gl tiii,1.rly,l 1,.

dr. Kocsdrn6 dr.
Juhdsz Anita

dr. Kocs6rnd dr. gazd6lkod6ssal dsszefi.igg6 kiemelt
Juhiisz Anita bfr6 btincselekmeny miatt indult iigyek
M6nesind dr. Sztics c6gbejegyz6si i.igyek
Erika biro tdrv6nyessegi felUgyeleti iigyek

v6gelsz6mol6si kifog6sok 6s egyeb
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A melldklet id6beli hat6lya:2022. okt6ber t-t6l

C. 3. melldklet az igyeloszt6si rendhez

A kirendelt bir6k 6ltal tntlzett els6fokri iigyek
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C.4. melldklet az :jgy elosztiisi rendhez

Abeosztott ds kirendelt bir6k 6ltal intezelt fellebbviteli [gyek

A nelldklet id6beli hatfiva:2022. ber 1{61

,i rt,jira!ltl..ii rr\i\{\\rIi\,ii i\irr

ji

, :i:,tr Tan6cselncik A nolshri iisvszak dr^ Me, :i:,ri Tan6cselncik A polg6ri igyszak dr. Melisnd dr.

i dr. Zimbori fellebbezett peres Kov6cs
: Tibor iigyeib6l: Zsuzsanna,

i gondnoksdggal dr. Hajnal
; kapcsolatos perek Beatrix,

-h6zass6gi perek dr. Nagy Attila
, r -hiizassiigi Gyrirgy,
i vagyonkcizcissdgi perek dr. Pusztai-

-rokoni kapcsolatokon Szryida
alapulo perek Barbara,
-dlettdrsi tartas lrAnti Orb6nnd dr.

. perek Papp Eva,
-vegrehajtiisi perek dr. Futond dr
-szerzoddses Major M6nika,

, r i:ili"-Hni:t:7,* 'u [';,u,::o'o"t
amelyek nem tartoznak a dr, T6th Bedta,
9. sz. tandcs referiid6j6ba Sztrungiind dr.

T6rh TUnde,

I , A polg6ri iigyszak dr. Juh6sz
r fellebbezett nemperes Gdbor,

.. :l- {1-iigyeib6l: dr. Czep6
-a tan6cs referdddjSba Katalin
tartozo tigyekben

. Bir6 Bdk6scsabai 2022.10.01.- erkezett vegzes elleni dr. Melisnd dr.
dr. Czep6 J6r6sbir6s6g 2023, 09.30. fellebbezdsek Kovacs

I Katalin -megel6zo t6voltart6sos Zsuzsanna,
iigyek dr. T6th Be6ta,
-pszichi6triai dr. pusztai
gy6gykezelds Sznyida
feliilvizsg6lara ir6nti Barbara,
tigyek Orb6nne dr.
-v6grehajtiisi iigyek Papp Eva,
-fizetdsi meghagyasos dr. Fut6nd dr.
[gyekben hozott Maior M6nika,
vdgzdsek elleni dr. Bagdi Arp6d
fellebbez6sek Gyula,
-Pdnziigyi Bdkdltet6 dr. Hajnal
Testtilethatirozatainak Beatrix,
feltlvizsg6lata ir6nti Sztrungdnd dr.
ilgyek T6th Tiinde,
-bir6s6g kijelcildse ir6nti dr. Juh6sz-orosag KUerorese IIanil dr. Jut,,-.,-r. G6bor

-v6grehajtiisi perek dr. Futond dr.
-szerzoddses Maior M6nika.

dr. Melisnd dr.
Kovdcs
Zsttzsanna,
dr. T6th Be6ta.
dr. Pusztai

Bir6
dr. Nagy Attila
Gytirgy
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A polg6ri iigyszak
fellebbezett peres
iigyeibril:
-birlokperek
-tulajdonjogi perek
-dologijogi perek
- in gatl anny i I v antartfsi

perek
-szerz6ddses

jogviszonyb6l
szdrmaz6 perek
kciziil:

a tulajdon6truhdz6
szerzdsek k6z,;'l az
aj6nddkozdsi
szerzcid6ssel
kapcsolatos ds a
termdfcildet 6rint6
szerz6ddsekkel
kapcsolatos perek

-haszniiati
szerz6ddsekkel
kapcsolatos perek

-1 eteli szer z6d d s ekk e I
kapcsolatos perek

-biztositdsi
szerz6ddsekkel
kapcsolatos perek

-tart6si 6s dletjaraddki
szerz6ddsekkel
kapcsolatos perek

-dlettdrsak kcizdtti
vagyonjogi perek

-szerz6ddsen kiviili
k6rtdrit6si perek,
jogalap ndlkuli
gazdagodits

-cirOkl6si perek
-kcizerdekii adat kiad6sa

ir6nti perek

A polgari iigyszak

it)tali,",llt't)tltti.t.lt:1,,,tt..rtUr,t, ti:,i,t.,t."tj.ii,..tit..il,,

'.:lii i:, ttIilrrtii/: aiI

|.u,ir.

Tan6cselndk
dr, Hajnal
Beatrix

Bfr6
dr. Pusztai-
Sznyida Barbara

Sznyida
Barbara,
Orb6nnd dr,
Papp Eva,
dr. Fut6n6 dr.
Major M6nika,
dr. Bagdi Arp6d
Gyula,
dr. Hajnal
Beatrix,
Sztrungiin6 dr.
T6th Tiinde,
dr. Juhdsz
G6bor
dr. Melisnd dr.
Kov6cs
Zsuzsal'tna,
dr. Zdmbori
Tibor,
dr. Pusaai
Sznyida
Barbara,
Orb6nnd dr.
Papp Eva,
dr. Fut6nd dr.

Major M6nika,
dr. Bagdi Arp6d
Gyula,
dr. Nagy Attila
Gycirgy,
dr. T6th Be6ta,
Sztrungrind dr.
T6th Tiinde,
dr. Juhfsz
G6bor, dr.
Czep6 Katalin

Sztrung6nd dr.
T6th Tiinde,
dr. Zdmbori
Tibor,
Orb6nn6 dr.
Papp Eva,
dr. Fut6nd dr.

Major M6nika,
dr. Bagdi Arp6d
Gyula,
dr. Czep6
Katalin,
dr, Nagy Attila
Gycirgy,
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Kov6cs
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dr. T6th Berlta,
dr. Juhiisz
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Orb6nnd dr.
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fellebbezett nemperes
ilgyeib6l:
-a tan6cs refer6d6i6ba

-hagyatdki iigyek
- vdgrehajt6si iigyek
-fizetdsi meghagy6sos
iigyekben hozott
vdgzdsek elleni
fellebbezdsek
-Pdnziigyi Bdkdltet6

feliilvizsg6lata irdnti
Ugyek

G6bor
Sztrungdnd dr.
T6th Tiinde,

Sznyida
Barbara,
dr. Fut6n6 dr.
Major M6nika,
dr. Bagdi Arp6d
Gyula,
dr. Czep6

dr. Nagy Attila
Gycirgy,

tartoz6 Ugyekben dr. Zdmbori
6rkezett vdgz6s Tibor,
elleni fellebbez6sek dr. Pusztai-

Testiilethatirozatainak Katalin,

-bir6sag kijekildse irdnti dr. Melisnd dr.
tigyek Kov6cs

-magdncs6d

Bir6
dr. Fut6nd dr.
Major M6nika

Bir6
dr. Bagdi Arp6d
Gyula

Zsuzsanna,
dr, T6th Bedta,
dr. Juhiisz
G6bor
dr. Pusztai-
Sznyida
Barbara,
Orb6nnd dr.
Papp Eva,
dr. Bagdi Arp6d
Gyula,
Sztrung6nd dr.
T6th Tiinde,
dr. Zdmbori
Tibor,
dr. Czep6
Katalin,
dr. Nagy Attila
Gydrgy,
dr. Melisnd dr.
Kov6cs
Zsuzsanna,
dr. T6th Be6ta,

dr. Juh6sz
G6bor
dr. Pusztai-
Sznyida
Barbara,
Orb6nnd dr.
Papp Eva,
dr. Fut6n6 dr.
Major M6nika,
Sztrungiind dr.
T6th Tiinde,
dr. Zdmbori
Tibor,
dr. Czep6
Katalin,
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A mell6klet id6beli hat6

C.5, melldklet az idrgy eloszt6si rendhez

A beosztott titkdrok ds bir6s6gi iigyintdz6k 6ltal ntdzefingyek
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C.6. melldklet az tigyeloszt6si rendhez

A kirendelt titk6rok 6s bir6s6gi iigyint6z6k 6ltal intdzett Ugyek

A melldklet id6beli hat6lya:2022. jinius l-t61

dr. Zs6ri Attila

vht.304/E. $ (4)

b116sdgi titkdr

aNAV-nak 6tadott
szdki v6grehajt6si

NAV-nak 6t nem adott

'. Tdth Be6ta
. Fut6n6 dr. Major
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