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A Vfsdrosnam6nyi Jfr6sbfr6sdg M6dositott
Ugyelos zthsi rendje-

2020. miircius 5. - december 31.

l.

1. Alapadatok

1.1. Az iigyeloszt6si rendet meghat6r oz6 vezet6

Az ti gyek

ero s zt6s 6r a f 6

sz

ab 6lyk6nt a bir 6s 6,gi v ezet6

jo

gosult.

\,2, Az i.igyelosztds alapelvei

Az ijgyelosztitsi rend kialakit6sdra a bir6s6gok szervezet6r6l 6s igazgat6s6r6l sz6l6

2071,6vi CLXI. torv6ny (Bszi.) 9 S (1) bekezd6se, 10. S (1), (3) bekezdese, valamint a
bir6sdgok tgazgatilsdr6l rendelkez6 szab6Iyzatr6l sz6I6 6/201,5. (XI.30.) OBH utasit6s
(SzabAlyza9 115. S (1) bekezd6s6ben foglalt alapelvek figyelembev6tel6vel, a bir6kkal
val6 egyeztet6st kovet6en, a Bir6i Tan6cs 6s a kofegiumok v6lem6ny6nek az
ismeret6ben kerult sor.

2.logszab6lyi h6tt6r

2.1,.

A tdrvdnyes bir6hozval6 jog

senki sem vonhat6 el torv6nyes bir6j6t6r. (Bszi. g. S (1) bekezd6s)
2.2. At0rv6ny dltal rendelt bir6

A

torvdny 6ltal rendelt bir6 az elj6rdsi szabillyok szerint

a hatdskorrel 6s

illet6kess6ggel rendelkez6 bir6s6gon mtikod6, el6re megilllapitott rigyelosztdsi rend
alapjln kijeiolt bir6. (Bszi. 8. S (2) bekezd6s)
2,3. Az iigyelosztdsi rend tartalma

Tandcsszilm
Tandcsok osszet6tele
Tan6csok, bir6k 6s titk6rok 6ltal tntlzett i.igycsoportok
Eljtu 6s akad6Iy oztatdsa eset6n
2.3.4.1. 6toszt6s
2.3.4.2. halaszt6s
2,3 .4.3 . ngy f ekajeko ztatds
2.3.5, Ugyelosztdsra jogosuit bir6sdg i vezet6
2.3.6. Ugyeloszt6s m6dja
2.3.1,
2.3.2.
2'3.3.
2.3.4,

2.3.6.1, vezet6k
2.3.6.2. tan6csok
2.3.6.3. egyesbir6k
2.3 .6 .4, titkdrok v onatko z6s6ban
2.3.7. Kijdr el kiemelt jelent6s6gii iigyben

3. Alapfogalmak

3.1. Ugyszak

A bir6sdgi jogalkalmazAsra tartoz6 rigycsoportok jog6gak szerinti, vagy az adott

jogdgon beltil az eljdr6sban r6sztvev6 szem€lyek szerinti egys6ge (biintet6, katonai
buntet6, btintetds-v6grehajtdsi, szabiiys€rt€si, polgtui, gazdaiagi, klzigazgatilsi,
munkatigyl). (A bir6s6gi tigyvitel szabiiyair6l s26161,4/2002. (Vil.i.) IM rendelet - a
tovdbbiakban: Brisz.) 2. S 22a. pontla)
3.2. Ugycsoport

A bir6sAgi tigyek ttugyuk, valamint az

alkalmazand,6 anyagi 6s elj6rdsi szabilIyok
azonossdga, krilonboz6slge vagy specialit6sa szerinti csoportositdsa. (Brisz. 2, 18.
S
pont)
3.3. Ugybeoszt6s

A 6/2015. (XI.30.) OBH utasitds
ho

114, S (1) bekezd6se alapj6n annak meghattnoztsa,

gy a bir 6k, bir 6sdgi titkdrok mely tigycsoportban jdrnak el.

3.a. Ugyki osztfus

A 6/201'5. (XI'30.) OBH utasitds 114. S (1) bekezdCse alapj6n annak meghat€nozirca,
hogy az igyek kiosztdsa a birilk (tan6csok) ltltal az igybeosztds szerint tfugyalt
ri

gycsoportokon behil milyen szabilly ok szerint tort6nik.

3.5"

Kirendel6s

A 2011. 6vi CLXII' torv6ny (Bjt.) 31" S (2) beke zd€se alapjiln a kirendeles a bir6nak a
bir6s6gok kozotti tigyteher egyenletes elosztdsfinak biztos itdsa vagy a szakmai
fejl6d6s6nek el6segitdse 6rdek6ben mds szolgdlatihelyre tort6n6 kirendel6se.
4. A bir 6s6gokon m(ik0d6 i.igyszakok

4.1. Biintet6
4,1,T.

B

iintet6

ij.gy szak i.igyc s op ortj ai

Btintetd iigyek

-

B. els6fokri brintet6rigy
Fk. fiatalkoni brintet6tigye

-

Bpk.biintet6 nemperes rigy
Bpi. penijitdsi irrditvdny
R. bir6s1gi mentesit6s ir6nti tigy
Beu. egy6b (vegyes) iigy

Szab6lys6rt6si iigyek

4.2.

Szk. szabdlyslrt6si hat6s6ghatdrozata ellen benyrljtott kifogds (panasz)
Sze. szabAlys€rtdsi elzdrilssal is srljthat6 szab6lys6rt6s miatti iigy
Szo. szabllysdrtdsi tigyben emelt igy€szi 6vds
Szp6. a p€nzbirsdg, a helyszini birsilg elz6r6sra tdrt6n6 iltvilltoztatdsa ir6nti

rigy
Szk6. a kozlrdekii munka elzirdsra tort6n6 fitv6ltoztatfsa trdnti
Szve. egy6b (vegyes) tigy
Szpi. szab6lys1rt6si penijit6si rigy

igy

Civilisztika

4.2.1

Civilisztikai i.igyszakok

- polglri:d.gyszak
- gazdas6,giigyszak
4.2.2. Polg6ri ij'gy szak i.igycsoportj ai

-

P. els6fokri polgdri peres i.igy

Pk. polg6ri nemperes tigy
Vh. v6grehajtdsi nemperes tigy

4.2.3. G azdas 6gi iJ.gy szak iigycs oportj ai

-

G. els6fokri gazdas|gr peres i.igy
Gpk. gazdasl,gr nemperes iigy

A megkeres6seket Bpk., Pk., Szve., Gpk. tigycsoportba kell besorolni.

5,'U gy szakok

szerinti iigykiosztds

5.1. Az i.igykioszt6sra j ogosultak

Az tigyek kiosztds6ra valamennyi ugyszakban a jilr6sbir6s6g elneke+ megbizot?
elnoke jogosult.
)

Az alkalmaz6s utols6 napja:2020. m6rcius

2

Az alkalmaz6s els6 napja:2020, m6rcius

5.

4.

A

i6rdsbit6s6,g etnrikenek3 megbizott elnok6neka akad.Alyoztatlsa eset6n

a

leghosszabb biroi szolgillati id6vel rendelkez 6 bir6, az 6 akad,Alyoztatfusa eset6n a
V6sdrosnam6nyi Jdr6sbir6s6g tobbi bir6ja, ABC betrlrendben egymdst kovetve v6gzi
az :i-gyek kioszt6s6t"

A torv6nykez6si szrinetben a bir6k kulon iigyeleti beosztdsa szerint kijelolt bir6 v6gzi
az ugyek kiosztdsdt.
5.2. A kiosztand6

nw

bemutatdsa aziigykiosztAsra jogosultnak

Az itoda a papir alapri kezdSiratot 6s a kezd6iratk6nt kezelend6 iratot igyitatk€nt az
esetleges el6zrn6nyi iratokkal felszerelve a lajstrombabejegyz6s napjdn, de legk6s6bb
az 6rkez6st kovet6 munkanapon bemutatla az tigyeloszt6sia jogosulinak.

Ha a kezd6irat 6s a kezd6iratk6nt kezelend6 fuat az elektronikus kapcsolattart6s
nt16n 6rkezett, akkor azt a BIR-O lajstromprogram nt16n kell bemutatni. Ha ennek

felt6telei nem adottak, akkor az iroda az elektronikus iratokat kinyomtatla, €s az (1)
bekezd6sben irtak szerint j6r el.

5.3. Az tigyelosztds rendszere
5.3.1.

Civilisztik ai

iJlgy

szakban

Civilisztikarigyszakbanaz iigyek kioszt6sa a6/2015, (XI.30.) OBH utasit6s 116. (1)
S
bekezd6s f) pontja, a 14/2002. (VIII.01,) IM rendelet g1.. S
pontja alapjiln
0
tigyszakonkdnt, rigycsoportonk6nt tort6nik akk6nt, hogy a j6r6sbiri6s6g hatdskoreUe
tartoz6 polgdri - gazdasilgi peres tigyeket - valamennyi rigycso ortban - a
civilisztikai igyszakban kijeloLtbirilk intdzik az aIilbbi arAnytan: -iigyelern'net arr+

3

a
5

Az alkalmaz6s utol
Az alkalmaz6s els6

0. marcius 4.

Az alkalmaz6s

0. m6rcius 4.

utol

m6rcius 5.

elnoke 0,5, a 3.P. tan6csbirfija 1bir6k6nt, azS.
rigyei befejez€s€ig,z

a j6r 6sbir 6 s 6,9 me gbtzott
tan6cs birilja a folyamatban l6v6

- 1.P. tan6cs:4&B 30 %e
- 3,P. tandcs' 5€r%710 70 %11
- 5.P. tan6cs: 30-%- 12 a folyamatban l6v6 rigyei befejez6sigl3

A peren kivrili iigyeket - a megel6zS t€woltartds ir6nti peren kivuti tigyek kiv6tel6vel
a S.Pk' tandcsszdmi bir6sAgi titk6r, valamint a Nyiregyh6zi Torv€nysz6k Elnoke

-

2019'EI.III'D.

19. szdmi

hatdrozat|val

a Nyiregyhdzi Torv6nysz6kr6l

a

Vdsdrosnam6nyi Jdr6sbir6s6gra 2019. november 18. napj6t6l 2020. november 17.
napilig - hozzdj6rul6sdval - kirendelt 9.Pk. tan6csszS:mi bir6s6gi titk6r r/z - 1/z
ardnyban int6zik.
A v6grehajt6si peren kivrili tigyeket - a bir6sAei v6grehajtdsr6l sz6l6 1,gg4.6vi LIII.
tdrv6ny - a tov6bbiakban: Vht. - 260. S (1), (2) bekezd6s6ben, a 26'J.. S-6ban
meghatdrozottak kiv6tel6vel - a B,Pk. tandcs sz6rrl,u bir6s6gi titk6r, valamint a
Nyiregyh6zi Torv6nysz6k Elnoke 2019.El.IILD, 1.9. szdn:r]u hat6rozat6val a
Nyiregyh6zi Torv6nysz1kr6l a Vdsdrosnam6nyi Jlrilsbir6sdgra 2019. november 18.
napj6t6l 2020. november 17. napjdig - hozziljilruldsdval - kirendelt 9"Pk. tan6cssz6mi
birosAgt titkdr 1/z - lz arilnybanintdzik"

A v6grehajtdsi rigyint6z6 ell|tla a vdgrehajt6si igyrnt6z6 feladatkor€be tartoz6, Vht.
260. s (1), (2) bekezd6s6ben,261. S-6ban meghatdro zott feladatokat.

A

targyal6s, szemllyes meghallgatds bir6, bir6sdgi titk6r akad6ly oztatilsa miatti
elmarad6sa eset6n az *P.M 1.P.1s tan6cs birdja, az 6 akadillyoztatitsa eseten a
Vdsdrosnam6nyi J6r6sbir6s6g tobbi birdja, ABC betiirendben egym6st kovetve
jogosult a t6rgyal6s elhalaszt6s6r6l a t6j6koztat6st megadni.
5.3.2. Bi.intet6 iigyszakban

Brintet6 iigyszakban - a 6/2015. (XI,30.) OBH utasit6s 116. S (1) bekezd6s a) pontja, a
74/2002. (VIII.O1.) IM rendelet 31. g a) pontja alapj6n - az ilgyek kioszt6sa iAiro"ag
el6 dllitdsos tigyek kiv6tel6vel - pdratlan 6s p6ros ugyszitrrrrok alapj6n tortenik.
6

Az alkalmaz6s utols6napj a:2020. m6rcius 4.

7

Az alkalmaz6s els6 napja:2020. m6rcius 5.
Az alkalmaz6s utolso rcpja:2020. m6rcius 4.

o
e

Az alkalmaz6s els6 napja:2020. m6rcius 5.
Az alkalmaz6s utols6 napja:2020. m6rcius 4.
1l Az
alkalmaz6s elso napja:2020. mdrcius 5.
t2
Az alkalmaz6s utols6 tapja:2020. m6rcius 4.
r0

t3
ta
r5

Az alkalmaz6s els6 napja:2020. m6rcius 5.
Az alkalmaz6s utols6 napja:2020. m6rcius 4.
Az alkalmaz6s els6 tapja..2020. m6rcius

5.

Biros(tg el6 6llit6sos ugyekben havonta felv6ltva, pdratlan illetve pdros h6napokban
kenilnek a bir6k kijelol6sre.

A megel6z6 t6voltart6s ir6nti peren kivtili i.igyekben, havonta felv6ltva, pintalan,
illetve p6ros h6napokban keri.ilnek a bir6k kijel6l6sre"

A

szabtlyslrtlsi tigyeket a a 8.Pk. tan6cssz6mi bir6silgi titk6r, valamint
Nyiregyh6zi Torv6nysz6k Elnoke 2019,El.III.D. 19. sz6mi hatinozat1val

a
a

Nyiregyhdzi Tdrv6nysz€kr6l a V6sdrosnam6nyi Jdrdsbir6sl,gra 2019. november 18.
nap16t612020. november 1,7. napjilig - hozz6jftrul6s6val - kirendelt 9.Pk. tandcsszfum|
biroslgi titk6r fz - L/z arAnyban int6zik"
Az iigykiosztds sor6n folyamatosan, napi rendszeress6ggel figyelembe kell venni az
ugyek silyozAsAt, a bir6 gyakorlati idej6t, egyben torekedni kell a birdtk, bir6s6,gr
titkdrok ardnyos munkaterh6nek a megval6 sit6s6r a.
A munkateher egyenletess6gCnek vizsgfiat6ra havonta keri.il sor azzal, hogy jelent6s
elt6r6s eset6n a kiosztdsra jogosult a sztiks 6ges intlzked6seket megteszi, illetve a
tdrv6nysz6k elnoke fel6 a sziiks6ges int6zked6st kezdem€nyezi. (munkateher
kiegyenlit6s6nek elve).

Kiemelt jelent6s6giingyet

- igyszak

szerint - bdrmelyik bir6 tfurgyalhat.

A

tfugyalils, szemllyes meghallgatds bir6, bir6sdgi titkdr akadillyoztatilsa miatti
elmaraddsa eset6n a7 5*J6 1.P.17 tan6cs birAja, az 6 akadillyoztat6sa eset6n a
Vdsdrosnam6nyi JArdsbir6sdg t6bbi birAja, ABC bettirendben egym6st kovetve

jogosult a t|rgyaI6s elhalaszt6s6r6l a tdjlkoztatdst megadni.
5.4. Az iigyelosztdsi

I6

rendt6l elt6r€s esetei meghatdr

ozfusa,

amelyek ktiltintisen:

abir6s6g miikod6s6t 6rint6 fontos okb6l,
az elj6r6si torv6nybenszabillyozott esetekben (pl.: kizfu6s),
a soron kivril t6rgyaland6 Ugyek kioszt6sakor,
egyesit6s, egyrittes elbirdl6s v6gett,
nemzetkozi elemet tartalmaz6 biintet6 iigy
torv6nykez6si sziinet tartama alatti id6szedislgbiztosit6sa 6rdek6bery
a munkaszuneti napokra szervezett k6szenl6t, i.igyelet,
rigyhdtral6kfeldolgozdsa,
ngymunkaig6nyess6ge,terjedelme,
bir6 t6vo116te alatt - figyeiemmel az igy jelleg6re,
biro szolgdlati viszonydnak a megs ziLn€se,
az :j.gy el6zm€ny6ben elj6rdssal szoros osszefiigg6s,
tobb szempont egytittes fenndlldsa

Az alkalmaz6s utols6 napja:2020. miircius 4.
t] Az alkalmaz6s
els6 napja:2020. m6rcius 5.

7

Az tigyeloszt6si rend m6dositdsdra az abban foglaltakban bekovetkezett
eset6n

kenil sor.

vAltozfus

5.5. Az iigykiosztds menete

A bir6sdg elnoke, illetve akadliyoztat6sa eset6n az igyek elosztilsAra a 3,1. pontban
jogosult bit6 az eIjar6 bir6t legk6s6bb az irat bemutat6s6t k6vet6 munkanapon - a
tltgy€vben 6rv6nyes, a bir6sdgon kifiiggesztett iigyelosztdsi rendnek (Bszi. ^q-f f .
S)
megfelel6en - kijeloti.
Az egyesithet6 tigyek mindegyik6ben ugyanazt ablt6tkell kijelolni.
A kijelol6s utdn az iratot nyomban vissza kell juttatni azirod6nak.

Az tigycsoporton beltili tigymin6sdg statisztikai k6d,sz6m6t, a

munkateher
m6r6s6hez szriks6ges adatot, tovdbb| a kijeloldst, annak m6dositds 6t 6s id,6pont16t,
illetve m6dosit6s eset6n annak okdt - rovid, lehet6leg a jogszabdlyra tort6n6 utaldssal
- az ijgy iratborit6kdn az i.igyeloszt6sra jogosult bir6sagi vezetl al6ir6sAval egyritt fel
kell trintetni.

Az eli|ro bir6 kijelol€s6t kovetSen az iroda az igycsoporton behili flgymin6s6g
statisztikai k6dsz6m6t 6s a munkateher m6r6s6hez szriks6ges adatot u lairtto*Ul
bejegyzi.
5.6.

Az iftosztils rendje

5.6.1.

Az iltosztils esetei

Az ngyek 6toszt6sdra csak kiv6telesen, a jogszabillyban el6irt felt6telek fenn6lldsa

eset6n kenilhet sor.

Valamennyi igyszakban az igyelosztilsra jogosult bir6s6gi vezetl a m6r kijelolt
tandcs (bir6) helyett az int6z6s6re mdsik tandcsot (bir6t) jelolhet ki, krilonosen ha:
- ez a hivatali 6rdek indokolja,
- az erjaro tandcs elnoke indokoltan k6ri (pl. egyesit6s szflks6gess6ge),
-kiz6rilsi ok dll fenn,
- abiro szolgdlativiszonya megsziint , vagy a tart6s tdvolldte eset6n,
- azigy jelleg6re figyelemme)., az egyenletes munkateherbiztosit6sa indokol.ja,
- az ngyhAtral6k feldolgozilsa 6rdek6ben sztiks6ges.
5.6.2. Eljdrds az ijtgy 6toszt6sakor

Az ngy |tosztilsakot az ngy kiszigndlilsa az igyelosztdsi rendben meghatdrozott

6ltal6nos szabtly ok szerint tort6nik.

Amennyiben az :i.gy 6toszt6sa miatt tfugyalils marad el, arr6l az igyfeleket az
6toszt6s folytdn kijeiolt bir6 halad6ktalanul, ir6sban (sztiks6g eseten rovld iton), az
igy int6z€s6re irdnyado jogszab6ly rendelkez6seinek megfelel6en t6j6ko ztatia.
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5.

7.

Utalds az ugy elosztilsi rend mell6kleteire

A Vds6rosnam6nyi Jlrilsbir6sdgra beosztottbir6k nev6t, az lltaluk int6zett rigyeket
az u gyel o s zt6si r end 7. s z6mi me116kl ete taftalmazza.
A Vds6rosnam6nyi Jdr6sbir6s6.gra beosztott birosdgi titk6rok nevet, az dltaluk
int6zett tigyeket az igyelosztdsi rend 2. szttm:ir mell6klete tartalmazza.
A Vds6rosnam6nyi Jilrdsbtu6sdgra beosztott v€grehajtdsi ngyint6z6 nev6t, az dltala
int6 z ett ii gyeket az ijgy eIo s ztdsi rend 3. s zfullrrf melldklete taftalmazza
A V6s6rosnam6nyi Jdrdsbir6s6,gra kirendelt birAk nev6t, az dltaluk int6zett
folyamatbanl6v6 iigyeket azigyelosztilsirend 4. szilmimell6klet taftalmazzals
V6sdrosnam6ny, 2020, mdrcius 2.

elntike
- .r ,"
/tt! "j;ri-

6l ;.,.: ,'

r8

Az alkalmaz6s els6 napla:2020. m6rcius

5,

l.

A beosztott

mell6klet a2020.6vi iigyelosztdsi rendhez

birfk 6ltal int1zett tigyek

A mell6klet idobeli hattiya:2020. m6rcius
Taniicssziim

5.

2j2}.december 31.

lB.

N6v

Int6zett iigycsoport

dr" Babinecz Gyongyvlr

4.8.

dr. Ancs6k Szilvia

j6r6sbiros6g hat6skor6be tartoz6 peres, peren kiviili
biinteto iigyek - ide tartozik a fiatalkoruak btinteto
i.igyei is, kijelol6s alapj6n (Ugyelosztdsi rend 4.1J.
pontja), bir6s6g ele 6llit6sos i.igyek, megelozo
t6voltart6s ir6nti peren kiviili tigyek - p6ros
h6napokban
j6r6sbir6s6g hat6skor6be tarloz6 peres, peren kiviili
biintet6 iigyek - ide tartozlk a fiatalkoruak biinteto
iigyei is, kijel6l6s alapjfun (Ugyeloszt6si rend 4.1.L
pontja) bir6s6g el6 6llit6sos iigyek, megel6z6

t6voltart6s irdntr peren
1.P

Nemethn6

dr,

kiviili iigyek

-

ptratlan

h6napokban
Szab6

ellofoku polgfui, els6fokri

gazdasd,gi peres iigyek

Eva

2e3 30 %-aa (Ugyeloszt6si rend,4,2.i. pontja, i,Z.Z.

3.P.

dr. Gr ajczttrik Ti.inde

!e4q'e)
elsofokir p91g3ri, elsofokf gazdasilgi peres rigyek
5es 70 %-a6 (Ugyeloszt6si rend 4,2.i, pontja, i.Z,Z.

5,P,

dr. ICss Adrienn Anita

pontja)

i
@ia)+

I

Az alkalmaz6s utols6 napja:2020. m6rcius 4.
Az alkalmaz6s els6 napla:2020. miircius 5.
3
Az alkalmaz6s utols6 napja:2020. m6rcius 4.
a
Az alkalmaz6s els6 napja:2020. m6rcius 5.
s
Az alkalmaz6s utols6 napja:2020, m6rcius 4.
2_

u

I

Az alkalmaz6s els6 napja:2020. m6rcius 5.
Az alkalmaz6s utols6 napja:2020. miircius 4.

2.

A beosztott

mell6klet a2020.6vi iigyelosztdsi rendhez

titkfr Sltalintfizett

iigyek

A mell6klet idobeli hat6lya: 2020.janudr 01. 2020. december
Tandcsszrim
8

9.

N6v

3 1.

lntfizett iigycsoport
50 o/o-a, gazdasilgi
nemperes tigyek 50 Yo-a, szab6lys6rt6si tigyek 50
%o-a, v6grehajt6si nemperes tigyek 50 o/o-a,
tigyf6lsegitl szolgillat minden p6ros h6ten szerdaj
napon (Ugyeloszt6si rend 5.3.1. pont2. bekezd6s 3.

dr. Balogh Zoltdn

polg6ri nemperes rigyek

dr. Reb6k Eva

I mondata; 5.3.2. pont 4. bekezd6s)
polg6ri nemperes iigyek 50 Yo-a, gazdasilgi
Qq\qzd6s

nemperes iigyek 50 o/o-a, szab6lys6rt6si rigyek 50

o/o-a, vegrehajtasi nemperes i.igyek

50

yo-a,

iigyfelsegito szo.lg|lat minden phratlan h6ten
szerdai napon (Ugyeloszt6si rend 5.3.1. ponL 2.
bekezd6s 3. bekezd6s 1 mondata; 5.3.2. pont 4.
bekezdes)

3.

A

b eo szt

ott

v

6

greh aj tf

s

mell6klet a2020.6vi iigyelosztrisi rendhez

i ii gyint

Ez6 i.Jtal intilzett ii gyek

A mell6klet id6beli hathlya:2020, janvfu 01. -2020. december 31.
Tandcsszfm
A

'+.

N6v
Komisz6r-Szab6
Hajnalka

Int6zett iisycsoport
Hat6skdr6b e tartoz6 v6grehajtdsi nemperes iigyek

(Ugyeloszt6si rend 5-3.1. pont
mondata)

3. bekezd6s

2,

4.

mell6klet a2020.6vi iigyelosztisi rendhez

A bir6srigra kirendelt birdk neve, az iitarukintlzett tigyekr
A mell6klet id6beli hattiya:2020. m6rcius 05. _ 2020. december 31.

Tandcssz6m
5.

N6v
dr. Kiss

Adrienl
Anita

Kirendel6s
Honnan
Nyiregyh6zi
J6r6sbir6s69

' Az alkalmaz6s els6 napja:2020. m6rcius

5.

a

i6r6sbar6sdehoz
Id6tartam
2020. december
31.

Intilzett iigycsoport
a folyamatban 16v6, elsofokri polgdri, gazdasilgi
peres iisvek befeiez6s6is

