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A Ve szpr6 mi Jirrisbir6sdg Ugyelosztdsi Re ndje
l2O2O. mircius 1-t6l - december 3l-ig terjed6en)

1. Alapadatok:

A20 11" evi CLXI. torveny 9.S. (1) bekezdese, valaminta6l2O15. (XI. 30.) OBH
utasitas 114.S-119.S alapjan a Veszpremi J5.rAsbirosdg ugielosztasi terv€t az
alAbbiak szerint hatarozorn meg:

1. 1. A Veszpremi JArasbirosAg ugrelosztasi rendjet a birosAg elnoke, tartos
akadAlyo ztatas a e se te n elnokhe lye tte se Itatar ozza me g.

1.2. Az ugrelosztAsi rend tartalrrrazza meghatarozott idoszakban a Veszpremi
JS.rAsbirosagon mukodo tan6rcsok szamat, a birAk, titk5.rok, birosAgi igyint€zo
Altal intezett igycsoportokat, az eljdrits rendjet akadalyoztatas eseten, az
ugyelosztAsra jogosult meghatarozasat es az ugyeloszt6.s modjat.

Az igyeLosztasi rend alapelvei:
a.) az ugyelosztasi rendnek minden birora, titkdrra es birosS.gi ugrint€zore ki
kell terjedni
b.l az ugyelosztasi rendet AltalS"nos modon kell megalkotni ugy, hogy abbol
megAllapithato legyen, az erkez6 ugret melyik bironak, titkArnak, birosAgi
igyrntezonek kell kiosztani
c.) az igyelosztAsi rendet a kiosztAs szempontjaira vonatkozoan naptAri even
belul kizdrolag elore meghatArozott eljdr5.si rendben lehet modositani
az ugrelosztdsi rendtol az eljdrasi torvenyekben szabalyozott esetekben,
illetoleg igazgatasi uton a birosAg mukodeset erinto fontos okbol - igy
kulonosen az ugrforgalmi adatok megeloz6 €vihez kepest jelent6s valtozasa
miatt - lehet elterni.
d.) az ugrelosztasi rendben meg kell hatarozni, hogy milyen idoszakonkent
kell megvizsgalni a kiosztasnak a munkateher jelentos eltereset eredrn€nyezo
hatAs6.t
e.) a kor6.bban kiosztott ugy 6.tosztasakor LS az ugyelosztAsi rend alapelveinek
megfeleloen kell eljdrni
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f.) az ugrelosztas modszeret el6re meghatarozott elvek ment6n,
kiszAmithat6an 6s Atlathatoan kell rneghatarozni es szubjektiv dont6sek
nelkul alkalmazni
g.) senki nem vonhato el torvenyes birdjifiol, titkarjS"tol

1.3. alapfogalmak:

torveny altal rendelt biro: az eljdrdsi szabAlyok szerint, a hatAsk6rrel 6s
illet6kesseggel rendelkezo birosS"gon mukod6, el6re meghatArozott
ugrelosztAsi rend alapjdn kijelolt biro, titkS.r

pgvszak: azigyelosztAsi rend szempontjabol ugyszak a buntet6 es civilisztikai
igyszak, azzal, hogy a Veszpremi JarAsbiros5"gon a buntetd ugrszak magAban
foglalja a szabalysertesi ugreket, mig a civilisztikai ugyszak magAban foglalja
a polgari, gazdasagi es v6grehajtSrsi ugreket is

uqvcsoport: a birosd.gi ugrek tArg1ruk, valamint az alkalrnazando anyagi es
eljAr6"si szab6.lyok azonossAga, kulonboz6sege vagy specialitAsa szerinti
csoportosit5.sa

uqvbeosztAs: annak meghatArozasa, hogy az egyes tanacsok mely ugyekben
jarhatnak el

uqvkiosztas: annak meghatArozasa, hogy azigrektanAcsok szerinti eloszt6rsa
milyen szabS"lyok alapjan tortenik

helvettesites: az eljdro biro, titkar, birosagi igyintez6 v5"ratlan akadAlyoztatasa
eseten kovetendo eljArAs

targval6.si kedvezmenv: a biro t6rgyal6"si kotelezettsegenek jogszabdly, vagr
igazgatasi intezkedes alapjAn, valamely tobblettevekenysegre figyelemmel
megAllapitott - AltalAnostol e1ter6 - merteke

' 2, A bir6s6gon miikiid6 iigyszakok
2.1. Buntet6 ugrszak

, B. elsofoku buntet6 ugyek
Bpk. bunteto nemperes ugyek
Fk. fiatalkoruak buntet6 ugye
Bny. nyornozasi biroi ugrek

Ir" idegenrendeszeti ugy
Beu. egyeb (vegyes) ugy
Szk. szab6-lys6rt6si hat6s6g hatarozata ellen benyOjtott kifogAs
Sze. elzar6rssal is sujthat6 szabalysertes miatti ugr

:,. SzpA. penzbirsdg dtviiltoztatAsa irdnti ugr
. Szk6.. klzerdeku munka iltvdltoztatasa ir5.nti ugy

Szo. szabAlysertesi ugrben emelt ugreszi ovAs
Szve. szabalysertesi egyeb (vegres) ugy
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2.2. Civilisztika ugrszak
P. els6foku polgAri peres ug1r
Pk. polgAri nemperes uglr
G. gazdtikodo szervezetek egymas kozotti peres ugye
Gpk. gazdi:Jkodo szervezetek egrmas kozotti nemperes ugye
Pv. egzeb (vegres) ugY
Vh. vegrehajtrlsi ugrek

3. Ugyszakok szerinti iigykiosztds

3.1. Az ugrek kiosztAsAt bunteto ugyszakbarl az elnok, civilisztika ugrszakban
az eLnokhelyettes vegzi, akik egymast akad6rlyoztatas eseten kolcsonosen
helyettesitik" Mindket vezet6 egrideju akaddlyoztatasa eset6n az S"ltaluk
esetileg kijelolt dolgozo jogosult az iglreket kiosztani.

3.2.L Bunteto ugyszak:
A peres buntet6ugyek novekvo li.grszam szerinti sorrendben, a biroi tanAcsok
emelkedo szamsorrendjeben kerulnek kiosztAsra. A fiatalkoru vddlottak ellen
indult bunteto ugyeket, kizdrolag ezen ugrcsoportokra kijelolt birAk kapjAk.
Ezen ugrek sz€tosztas5.t kovet6en kell kiosztani az egyeb ugreket.

A t5-rgyalasi kedvezm€nnyel rendelkezo birak szarnara aranyosan kevesebb
ugr kerul kioszt5.sra, oly modon, hogy a t5.rgzal5"si kedvezm€ny mertekenek
megfeleloen az adott bir6 egy vagy tobb korben kimarad akiosztasb6l (p1.: %
biro minden mAsodik, y4 bir6 minden negyedik, stb. korben kap uj ugret).

A peren kivuli ugyek novekvo ugrszam szerinti sorrendben, a tanAcsok
emelked6 szamsorrendjeben keruinek kiosztasra. A fiatalkoru vAdlottak ellen
indult peren kivuli ugyeket, kizdrolag ezerr ugrcsoportra kijelolt bir6Lk kapjAk.

Ha a v5rdlott(ak) elozetes letartoztatS.sban van(nak), vagyis az t)n. foglyos
ugyeket, amennyiben azok fiatalkoru vS.dlottak ellen indult ugrek, ezen ugyek
rntezesere kijelolt birdk kapjAk kizdrolag, szint€n novekv6 ugyszam szertntt
sorrendben.
Minden mas buntetougrben a foglyos ugyek novekvo ugyszAm szerinti
sorrendben, a bunteto ugyszakban itelkezo valamennyi tanS.cshoz kerulnek
kiosztAsra"

A nyomozasi birAk reszere hetenkenti vriltrisuknak megfeleloen kerulnek
kiosztAsra az :j.grek. Az adott heten erkezo ugreket az arra a hetre beosztott
nyomozasi biro kapja. Figrelemmel arra, hogy a VIII. tanacs peres es peren
kivuli buntetougyeket is intez, a rryorrroz6si biro feladatkor6be tartozo igrek
kozr;^l kizdrolag kenyszerintezked€s elrendel6se, meghosszabbitdsa es
megeL6z6 tavoltartAs elrendelese tdrgydban erkezett ugyek kerulnek
kiosztS.s6rba. A XIV. tanAcs resz6re valamennyi nyomozasi biro hat6.skorebe
tartozo ugy kioszthato. Kenyszertntezkedes meghosszabbitS.sa tdrglrilban az
elrendel6 biro jtu el.
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SzabAlysert6si ugrek es maganvAdas szemelyes meghallgatAsok:

A, szabalysertesi ugrcsoportban a kifogAssal erkezo ugrekben a penzbirsiryok
dtvaltoztatAsa tArgyAban 6,s az elzarassal buntethet6 szabalysertesek ugreben
ezen ig5rcsoportokra kijelolt titkArok jdrnak eI" Az ugyek novekv6 igyszam
szerinti sorrendben, tanAcs szAmaik emelked6 szamsorrendjeben kerulnek
kiosztAsra.
A gyorsitott szabalysertesi eljArAsokat az ugreletes titk6.r intezi.
Amennyiben a kifog5"ssal €rkezo ugrben targralAs tartAsAt kerik, fenti titkArok
jS"rnak el azzaI, hogy a targralas tartasAra irAnyulo kerelem tanacsv6.Itozast
nem eredrn€nyez.

M agAnvAdas ugrben, szemelye s meghallgatasokon ezerL ug1rc soport inteze sere
kijei6lt titkArok jArnak eI. Az ugyek novekv6 ugyszAm szerinti sorrendben,
tanAc s szamalk emelkedo szamsorrendj eben kerulnek kio szt6:sra.

3.2 "II. Civilisztika ugrszak:
A polgari es gazdasAgi peres ugyek kiosztAsa a biroi tanAcsok kozott, novekvo
ugyszam szertnti sorrendben, a tanacsok emelkedo szAmsorrendieben
tortenik, v5"1ogat6-s n61ku1.

A targyalAsi kedvezmlnnyel rendelkezo birdk szamara aranyosan kevesebb
ugy kerul kioszt6.sra, oly modon, hogy a tdrgyaldsi kedvezrneny mertekenek
megfelel6en az adott biro egy vagy tobb korben kimarad a kiosztasbol (p1.: 7z
biro minden masodik, y4 biro minden negredik, stb. korben kap uj ugyet).

A polgari peren kivuli es a vegrehajtAsi ugyek:

Amennyiben d kapcsolattartd.sra uonatkoz6 hatdrozat uegrehajtd"sa irdnti
nemperes uggben a kdrelem alapjdul szolgal6 hatdrozat ggdmhat6sd"gi
eljarasban uagA nem a Veszpr€mi Jdrdsbir6sagon folgamatban uolt peres
uggben sztiletett, az uggek kiosztd.sa a biroi tand"csok 6s az ezenuggcsoportban
ual6 eljardsra kijelolt titkdr kozott tort€nik noueku| uggszdm szerinti sorcendben,
t and.cs s zdmaik emelke do s zdms orrend j eb en. Amenng ib en a kerelem alapj dul
szolgdl6 udgrehajthat6 hatdrozat a Veszpr€mi Jdrd"sbir6sd"g elotti eljdrd.sban
sziletett, a" nemperes eljdrdsban a udgrehajthat6 hatdrozatot hoz6 bir6 jar el.

Minden toudbbi peren kivuli ugrek, valamint a vegrehajtasi ugrek kiosztasa
ezen ugycsoportokban valo eljArasra kijelolt titkarok kozott tortenik, novekvo
ugrszam szerinti sorrendben, tanAcs szAmaik emelked6 szAmsorrendj6ben.
A v6grehajtasi lapok, zaradekok kiAllit6sa, birosagi letiltAsok elrendelese irAnt
indult ugyek a vegrehajtasi (birosAgi) ugyint€z6nek kerulnek kiosztasra.

3.3. Egyeb ugrelosztirsi modszert nem alkalmazunk"

3.4. Az altal5:nosan alkalmazott ugrkiosztS.si modszertlI elt6res esetei
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A fentiekhez kepest kivetelt jelent a torvenykezesi szunet idoszaka, amikor a
foglyos ugrek a szabadsagolAsi terwel osszhangban kerulnek kiosztasra. A
fo glyo s ugrek soronkivuliseget €Iv eznek.

A torvenykezesi szunet idoszakdban a Be" C. fejezete szerint indult ugrekben
az adott idoszakban beosztott ugyeletes titkar jAr el.
A Be. XCIV. fejezeteben rogzitett es huszonegyedik reszeben foglalt
eljAr5.sokban, az alapugrben eljart biro jar el.

Osszbuntetesi elj5.rAst az a biro folytatja le, aki az alapigyekben utols6kent
jogerore emelkedett ugyben eljArt.

Egyesitesre iranyulo ugyeszi inditvAny eseten az ugret az inditvAnyban
megjelolt, korAbban erkezett ugyben eljAro tanAcs kapja; egresites
megfontolasa celjabol"

A birosag ele allitAsokat az arra a napra beosztott ugreletes biro tntezi,
tArgralja azzal, hogy a fiatalkoru vadlott ellen indult ugrekben csak kijelolt
birok jS"rhatnak el. Az ugyek kioszt6.sAt az elnok, tAvollete eseten az altala
kijelolt dolgozo vegzi az aranyos ugreloszttst figrelembe v6ve.

A vegrehajtAs megszuntet6se es korl6"tozasa ir5.nt indult polgAri peres ugyek -
figyelemmel ezen ugrek soronkivulisegere - lajstromozasukat kovetoen
e gyenken t, a tanacsok emelke d6 szAmsorrendj eben kerulnek kio sztasra.

Amennyiben a biro m6rs birosS"gra kap kirendelest, ugy a kirendelest megelozo
3 honapon belul r1j peres ugret mar nem kap.
Amennyiben a kirendeles mellett eredeti itelkezesi tevekenyseget reszben
megtartja, ugy a fenti 3 honapos id6szakot kovetoen a t6.rgra16.si
kedvezmenyre vonatkozo (fent ismertetett) szab5.lyok szerint kap uj peres
ugyet"
Amennyiben a biro elorelathato tartos tAvolletet jelenti be, ugr a tartos tAvollet
kezd6 idopontjAt megelozo 3 honapon belul uj peres ugret mAr nem kap.

Uj raindult ugrekre vonatkozo kulon szab6rlyok:

A hat5.lyon kivul helyezes folytAn megismetelt eljArasban, civilisztika
ugyszakban, az a tanAcs tArgyal, amelyik a hat5.lyon kivul helyezett
kntarozatot }:'ozta. Buntet6 ugyszakban akkor, ha a hatAlyon kivul helyezes
megalapozatlansag okabol tortent, az el6z6 pontokban irtak ertelemszeru
alkalmazasaval, az :i.gt uj tanS.csra kerul kiosztasra. A Be. C. fejezeteben
szabalyozott ugrekben, ha targralas tart6.sdt kerik, ez a korulmeny nem
ere dmeny ez tanac sv alto zast.
A felfuggesztesek, felbeszakadAsok, szunetelesek es a Pp. 176.S-Anak
alkalmazAs 6.t kove to uj raiktatAs o k ne m ere d meny eznek tanAc s v tlto zttst,

Az egyenletes munkateher biztositAsa celjrlbol a birosAg einoke,
akad6"lyoztatasa eseten elnokhelyettese negyedevente megvizsg6Llja az
ugyelosztasnak a birak es titkS"rok kozotti munkateherben jelentos elterest
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eredmenyez6hatasat. A vizsgalat alapjat buntet6 es polg6.ri peres ugzek eset6n

^z adott idoszakban erkezett, kezd6irati vlltozok alapjAn meghat5.rozott
sulyszAmok egy tanacsra jut6 osszege kepezi. Egyeb peres es peren kivuli
ugyek eseten a vizsgtlJat alapja az adott idoszakban, tanAcsonkent erkezett
ugrek darabszama.
Bunteto 6s polgAri peres ugrek eseten az elnok, illetve elnokhelyettes
legkesobb a targr negred6v utolso honapja 15. napjaig a BIIR program alapjd.n
tanAcsonkent osszesiti a targr negyed6vben addig kiosztott sulyszAmokat" Az
ujraindult ugrek sulyszamai az osszesiteskor polgAri ugrszakban nem
szamitand6k. Amennyiben az osszegzes eredmenyekent a tanacsonkent
kiosztott ugrek osszegzett sulyszAmai kozott elteres mutatkozik, ugr azt a
kov etkez6k szerint kell kiegrenliteni:
A kiegyenlit6s viszonyitasi alapja a legmagasabb osszegzett sulyszS"m. Az
ujonnan lrkezett ugyek a kiegyenlites soran kizdrolag az alacsonyabb
6sszegzett sulyszAmokat el6rt tanacsokhoz kerulnek kiosztAsra egrmAst
kovet6en, kezdve a legalacsonyabb osszegzett sulyszAmot elert tanaccsal.
Amelyik tanAcs eleri a legmagasabb osszegzett sulyszAmnak megfelelo
sulyszAmot, a tovS.bbi kiosztAsbol kimarad" Amint a kiegyenlites valamennyi
tanacs vonatkozAsS.ban megtort6rrt, az ugrkiosztAs annak Altal6nos rendje
szerint folytatodik.

Amennyiben valamely tanAcs reszlre kiemelked6en magas sulyszamu ugy
kerul kiosztAsra es ezaltal a kiosztott, osszegzett sulyszAma az adott ugrszak
tanAcsainak kiosztott Atlag sulysz5.mot jelent6sen (min. 25%) meghaladja, ugy
az erintett tanAcs kimarad akiosztasbol egeszen addig, ameddig akovetkezo
legmagasabb kiosztott sulyszamrnal rendelkez6 tanacs sulyszamban utol nem
€ri.

A sulyszAmmal nem biro ugycsoportok eseten a kiegyenlites a peres ugrek fent
leirt kiegyenlitesi mechanizmusAnak megfeleloen tortenik, azzaI, hogy a
kiegyenlites alapja a kiosztott ugrek darabszama.

3.5. Az ugrkiosztAs menete

A buntet6 6s polgarikezeloirodAk abeerkezo ugreket az ugrszdrnok kiosztAsa
e16tt csoportokba osztjak az alabbiak szerint:

Bunteto kezeloiroda:
- fk-s ugyek,
- egreb buntet6 ugrek
- Be. C. fejezete szerinti ugyek,
- Bk-s ugrek, (Beu.)
- szabdlysertesi ugrek.

A fentiek szerint csoportba sorolt ugreket abc sorrendbe kell rendezrLl, azI.r.
vadlott, i11et6leg az Lr. eljArAs alA vont szemely nevenek fig5relembevetelevel.
Az igy sorba rendezett ugyek ezt kovetoen a bunteto ugrszakban, illetoleg
szabdLlysertesi ugrszakban emelked6 sorrendben kapjak rnegaz ugrszAmaikat.



A polgAri peres, peren kivuli es vegrehajtdLsi ugyeket ezen ugycsoportok szerint
kulon-kulon abc sorrendbe kell rendezni, azI.r. alperes vagy azI.r. kitelezett,
ados nevenek figrelembevetel6vel. Az igr sorba rendezett ugrek ezt kovetoen
kapjAk rrreg az ugrszamokat emelkedo szamsorrendben.

3.6. Az iratok bemutat6rsa M ugrkioszt5rsra jogosultnak

A kezd.Siratot es a kezdoiratkent kezelend6 iratot az esetleges elozrnlnyt
iratokkal felszerelve az irodavezeto lehetoseg szerint a lajstromba torteno
bejegyzes napjan, de legkes6bb az erkezest koveto munkanapon bemutatja az
ugrelosztasra j ogosultnak.

3.7. Az ug5rek atosztasanak rendje

A biro es birosS.gi titkrlr tart6s, el6reldthatolag 3 honapot meghalado tAvollete
eseten a ra kiosztott ugyekben a szukseges intezkedesek megteteler6l, az ugy
Atosztasaval a birosag elnokenek, illetve elnokhelyettesenek azonnal
intezkednie kell, ha az adott ugrben a bir6srig ugrforgalmi helyzetere
tekintettel vagy m6rs okbol az ugr torv6nyes hatS"ridon beluli, idoszeru
elintezese nery: biztosithato.
Amennyiben a tartosan tAvollevo biro, illetve birosdgi titkAr valamennyi
ugyenek azorrnalt AtosztSrsara nincs lehetoseg, vdgl az a fentiek okan nem
indokolt, ugy a birosAg elnoke, illetve elnokhelyettese az :irgyek AtosztAsArol a
birosAgok igazgatdsdrol szolo 6l2Ol5. sz. OBH utasitAs 106. S. Q)
bekezd6s6ben foglaltak szerint intezkedik. A korAbban kiosztott ugyek
AtosztAsakor is a fent reszletesen ismertetett szabdlyoknak megfeleloen kell
elj 5rrni, teh5"t az automatizmus biztosit5.s5.val.
Mar kiosztott ugyek eseteben biro vagy titkS.r helyettesitesere nincs lehetoseg,
az :i.gy atosztasra kerul.

3.8. A beosztott birak Altal intezett igyek felsorolasat az L szarrru melleklet,
mig a beosztott titkArok 61ta1 intezettigyek felsorolasat a II. szamu melleklet
tartalmazza.

Jelen ugyelosztAsi rend visszavonAsig, modositasig,
2O2O. december 31-ig ervenyes.

Az ugrelosztAsi rendet, a tArgyevet rnegel6zo ev december
fuggeszteni a polgAri, bunteto es vegrehajt6rsi kezeloirodAkban.

de legfeljebb

lO-ig ki kell

Dr. Toth Gyorgri
elnoki feladatokkal megbizott biro



1. Mell6klet: A beosztott bir6k 6ltal int6zett iigyek
A melleklet id6beli hatAlya: 2O2O. januAr L-2O2O. december 31.

Tanacsszam Nev ntezett ugvcsoport

1.B. Dr. Bihari Viktoria
Kijelol6s : fiatalkoru, k6nr etit6

B. els6fokti buntet6 ugrek
Fk. fiatalkoruak bunteto ugre
Bpk. buntet6 nemperes ury
Beu. eeveb vegves ugv

3.8. Dr. Szi16.g'i Istvdn
B. elsofoku buntet6 ugyek
Bpk. buntetd nemperes ury
Beu" eey6b vegyes ugy

4,8, Dr. RohonyiZsuzsanna
Kiielol6s: fiatalkoni

B. els6fokri buntetd uryek
Fk. fiatalkoruak buntet6 ugre
Bpk. bunteto nemperes ugy
Beu. esv6b vesves usv

6.8. Dr, Gropler Anita
B. elsofoku buntet6 ugrek
Bpk. buntet6 nemperes ugy
Beu. egr6b vegres ugy

7.8. Dr. Toth Gyorgyr
B. els6foku bunteto ugyek
Bpk. buntet6 nemperes ury
Beu. egr6b veryes ugy

8.B. Dr. Kadndr Eszter
/" bir6kent kirendelve a Zirci
J6:rdsbir6sdgra
Kijeloles: fiatalkorO 6s nyomozasi
bir6nak

Bny. nyomoz5,si biroi ugSzek

10.B. Dr. L5.sz16 Krisztina
Kijeloles: fiatalkonl

B. elsdfokri buntetcj ugyek
Fk. fiatalkoniak buntet6 urye
Bpk. buntetci nemperes ury
Beu. esveb vegves ugv

11.B. Dr. Litkei-Szab6 Anita
Kijeloles: fiatalkoni

B. els6foku bunteto uryek
Fk. fiatalkoniak bunteto ugze
Bpk. buntet6 nemperes ugy
Beu. esy6b vegyes ugy

12,8, Dr. Aradi-Kiss Zita
B. elsdfokri buntet6 ugyek
Bpk. buntet6 nemperes ugy
Beu. egreb vegyes ug5r

13.8. Dr. Bitdne dr. Hartmann Krisztina
Kijelol6s: fiatalkoru

B. els6fokrl buntet<i ugrek
Fk. fiatalkoruak buntetrl ugye
Bpk. buntet6 nemperes ugy
Beu. esveb vesves usv

14.8. Dr. Varga Erika
Kijeloles: fiatalkoru 6s nyomozS.si
bi16nak

Bny. nyom ozdsi biroi ugyek

15. B. Dr. Polg6r Andr6.s
kirendelve a Veszpremi
Torv6nysz6kre
Kiielol6s: fiatalkorri

B. els6foku buntetcj ug'ek
Fk. fiatalkoruak bunteto ugye
Bpk. bunteto nemperes ugy
Beu. esy6b vegves ugy

16, B. Dr. Pfeffer Regina
Kije1ol6s: fiatalkoru
(2O2O. mS.rcius 02. napjdtol)

B. els6fokri buntet6 ugrek
Fk" fiatalkoniak buntet6 ugre
Bpk. bunteto nemperes ugy
Beu. esv6b vegves usv
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1. Mell6klet: A beosztott bir6k 6ltal intilzett tigyek
A melleklet idobeli hat5"lva: 2O2O. mArcius I.-2O2O. december 31.

Tan6.csszdrn Nev ntezett ugycsoport

1.P. Dr. T6th P6ter
P. els6foku po1g6.ri peres ury
Q. gazdtikod6 szervezetek peres
urye
Pk. kapcs olaftartd"sra u onatkoz6
hatdr o zat u € g rehajtd"s a ir dnti
nemperes igg

2.P. Dr. Benyo Gydrgy
P. els6foku polgari peres ugi
G. gazdtiJkodo szervezetek peres
urye
Pk" kapcs olattartd.sra u onatkoz6
hatdr o zat u € g r ehajtd.s a ir dnti
nemperes igg

3.P. Dr. JuhAsz Gergely
P. els6foku polgAri peres ury
G. gazd€Jkodo szervezetek peres
urye
Pk. kapcs olattartd.sra u onatkoz6
hat dr o zat u 6 g rehajtas a ir dnti
nemperes igg

4.P. Dr. Tron LdszIo
kirendelve a Veszpremi
Torvenvsz€kre

P. els6foku po1g6.ri peres ugr
G. gazd6Jkodo szervezetek peres
urye
Pk, kap cs olattartdsra u onatko z6
hatdr ozat u € g r ehajtd"s a ir dnti
nemperes tigy

5.P. Dr. Kosztyu Timea
P. els6foku polgari peres ugr
G" gazdillkodo szervezetek peres
urye
Pk. kapcs olattartasra u onatkoz6
hatdro zat u € g r ehajt d.s a ir dnti
nemperes tigg

8.P. Dr. Barna Theodora
P. elsofoku polg6.ri peres ury
G. gazd€ikodo szervezetek peres
urye
Pk. kap cs olattartd.sra u onatkoz6
hat dr o z at u € g r ehajt d.s' a ir dnti
nemperes ugg

9.P. Dr. Birk6.s Gabriella
P. elsofoku polg6.ri peres ury
G. gazdtlkodo szervezetek peres
urye
Pk. kap c s olattart d"s r a u o natko z 6

hat dr o zat u € g rehajtd.s a ir dnti
nemperes tigy



10

1 1.P. DomjAnne dr. Kispdl Erika
kirendelve a Veszpr6mi
Torvenvsz6kre

P. els6foku polg6Lri peres ugr
G. gazditJkodo szervezetek peres
urye
Pk. kap cs olattartd.sra u onatkoz6
hatdro zat u € g rehajt d"s a ir dnti
nemperes ugy

I2,P, Dr. Pusztai Agnes
kirendelve a C6gbir6sAgra
Kijeloles: kozvetit6

P. elsofoku polg5.ri peres ugr
G" gazdtflkodo szervezetek peres
urye
Pk. kap cs olattart d.s r a u o natko z6
hqt dr o zat u € g r ehajtds a ir dnti
nemperes igg

15.P. Dr. Andre Tibor
P. els6foku polgAri peres ugr
G. gazdtikod6 szervezetek peres
urye
Pk. kap cs olattartd.sra u onqtkoz6
hat dr o z at u € g r ehajt d"s a ir dnti
nemperes igg

16.P. Dr. HalAszPeter
kirendelve az Ajkat
JArAsbir6s6.gra

P. elsofoku polg6ri peres ugr
G. gazdtikod6 szervezetek peres
urye
Pk. kap cs olatt artd"s r a u o natko z6
hatdr o zat u € g r ehajtd.s a ir dnti
nemperes tigg
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2. Mell6klet: A beosztott titkdrok dltal int6zett iigyek
A melleklet idobeli hat5.lva: 2O2O" marcius I.-2O2O. december 31.

Tanacsszam Nev 'ntezett ugycsoport

22.52" Dr. Huszar Eszter Valamennyi szab6.lyserte si
ugrtiPus
Bpk. bunteto nemperes ugrek

23.S.2. Dr. Dulk Timea Valamennyi szab6lyserte si
ugrtipus
Bpk. buntet6 nemperes ugrek

23.Vh. Dr. Kantor Aurel
Vh. vegrehajtasi ugrek
Pk. polgdLri nemperes ury
Gpk. gazdAlkodo szervezetek
nemperes uSre
Pv. esveb (vesyes) usy

24.Vh. Dr. Szuts Katalin
Vh. vegrehajtS.si ugrek
Pk. polg6.ri nemperes ury
Gpk. gazdAlkodo szew ezetek
nemperes uSre
Pv. esveb (veeves) usv

25.Vh. Dr. Voros-Toth Eva RAhel
Kijel6les: kbmetit6

Vh. vegrehajtdrsi ugrek
Pk. polgdri nemperes ury
Gpk. gazd6ilkodo szewezetek
nemperes uSre
Pv. egieb (vegyes) ugr
Pk. kap cs olatt artds ra u o natko z 6
hatdr o zat u € g r ehajtds a ir dnti
nemperes ilgg

26.S.2. Dr. Cseri Gabriella Valamennyi szab iiys erte si
ugrtipus
Bpk. buntet6 nemperes ugrek

30.vh. Dr. Oltdrczv Adam
Vh. vegrehajt5.si ugrek
Pk" polgAri nemperes ury
Gpk. gazdalkodo szewezetek
nemperes uSre
Pv. eeveb (vesvesl usv


