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A legfőbb ügyész kinevezte  
 

dr. Szombati Róbert mb. legfőbb ügyészségi csoportvezető ügyészt – szolgálati 
helyén – a Személyügyi Adminisztrációs Csoport legfőbb ügyészségi csoportvezető 
ügyészévé; 
 

dr. Kató Miklós címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, mb. Fejér megyei 
főügyészségi csoportvezető ügyészt – szolgálati helyén – a Büntetőbírósági Ügyek 
Csoportjának, 

dr. Kürthy-Kovács Tamás Péter címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, mb. 
Bács-Kiskun megyei főügyészségi csoportvezető ügyészt – szolgálati helyén – a 
Büntetés-végrehajtási Bírói Csoport,  

dr. Zubornyák Ágnes mb. Bács-Kiskun megyei főügyészségi csoportvezető 
ügyészt – szolgálati helyén – az Általános Bűnügyek Csoportjának  
főügyészségi csoportvezető ügyészévé;  
 

dr. Szalma László Balázs mb. esztergomi, 
dr. Szatmári Mihály mb. püspökladányi 

járási vezető ügyészt – szolgálati helyén – vezető ügyésszé;  
 

dr. Lánczi Rajmund János mb. szolnoki járási ügyészségi csoportvezető 
ügyészt – szolgálati helyén – a Fiatalkorúak Büntetőügyeinek Csoportjának 
csoportvezető ügyészévé;  
 

dr. László Zsuzsannát a Fővárosi Főügyészséghez főügyészségi ügyésszé; 
  
dr. Nagy Krisztinát fővárosi kerületi ügyészséghez, 
dr. Kozma Barbara szentendrei járási ügyészségi alügyészt a Szentendrei és a 

Dunakeszi Járási Ügyészséghez  
– változó szolgálati helyre – ügyésszé;  
 

dr. Fekecs Enikőt a Kecskeméti Járási Ügyészséghez,  
dr. Iván Károly budapesti IX.,  
dr. Szabó-Schwartz Csilla budapesti X. és XVII. 

kerületi ügyészségi ügyészségi fogalmazót fővárosi kerületi ügyészséghez – változó 
szolgálati helyre –  
alügyésszé;  
 
 

A legfőbb ügyész  
 
dr. Csanády Zsolt Lajos Hajdú-Bihar megyei főügyészségi ügyész,  

mb. debreceni járási vezetőhelyettes ügyészt áthelyezte a Debreceni Járási 
Ügyészséghez, és egyidejűleg kinevezte vezetőhelyettes ügyésszé;  



2 

 

 
dr. Losonczi-Molnár Melinda Legfőbb Ügyészséghez kirendelt fővárosi 

főügyészségi csoportvezető ügyészt a Legfőbb Ügyészség Kiemelt, Korrupciós és 
Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztályához,  

dr. Domán Ildikó Auguszta Legfőbb Ügyészséghez kirendelt központi nyomozó 
főügyészségi ügyészt a Legfőbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek 
Főosztályához  
legfőbb ügyészségi ügyészi,  

dr. Kordé Bálint Fővárosi Fellebbviteli Főügyészséghez kirendelt budapesti V. 
és XIII. kerületi ügyészségi ügyészt a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészséghez,  

dr. Lajkó Szilvia Szegedi Fellebbviteli Főügyészséghez kirendelt szegedi járási 
ügyészségi ügyészt a Szegedi Fellebbviteli Főügyészséghez  
fellebbviteli főügyészségi ügyészi  
munkakörbe helyezte át.  
 
 
 


