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A SZEGEDI iTEL6TAELI POLGARI KOLLEGIUM

(2016. szeptember 1. napj6t6l m6dositott)

2016. EVI UEYEIOSZTASI RENDJE

l. tandcs

Osszet6tele:

Dr. Kiss Gabriella tSblabi16, tandcselnok

Dr. 86nfalvi-Botty6n Gsilla t6blabir6

Dr. Bdlind Attila t6blabir6

A kioszt6sra kerUl6 rigyek tipusa:

- szerz6d6sen kivuli kdrokozris, kozhatalmi jogkorben okozott kdrok;

- eg6szs6g[igyi int6zm6nyekkel szembeni k6rt6rit6si perek;

- vegyes polgdri jogi szerz6d6si jogvitdk;

- tSrsasdgi jogvitdrk, c6gblr6s6gi eljdrdssal 6sszefUgg6 peres 6s nemperes iigyek;

- c6gnek nem min6sUl6 szervezetek nyilv6ntartasba v6tel6vel, illetve mfikdd6sUkkel

osszefijgg6 peres 6s nemperes Ugyek.

TdrgyalSsi napok ideje, helye: foldszint 10. sz6mri tdrgyal6terem, p6ntek

A tandcshoz beosztott titk6r: Dr. K6lm6n Gyiirgyi bir6sdgi titkSr

A tandcshoz beosztott tisztvisel6k: Erdein6 P6k Tiinde 6s Czirokn6 Horv6th

Gabriella

ll. tan6cs

Osszet6tele:

Dr. Szegh6 Katalin t6blabir6, tandcselnok

Zan5czn6 dr. Ocsk6 Erzs6bet tdblabir6

Bereczkyn6 dr. Lengyel N6ra tSblabir6
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A kioszt6sra kerUl6 Uqyek ilpusa:

- a szem6lyis6gi jogok megs6rt6se miatti polg6ri jogi ig6nyek, sajt6 helyreigazitdsi

pereK;

- tulajdonjogi perek;

- orokl6si jogvit6k;

- h6zast6rsi, 6lett6rsi vagyonkozoss6g megoszt6sa;

- a kolcsonszerz6d6sek 6rv6nytelens6g6vel 6sszefi.igg6 perek, tisztess6gtelen

szerz6d6si kikot6sek:

- hasznSlati kotelmek (b6rlet, haszonb6rlet);

- v6grehajt6si elj6rdssal 6sszefilgg6 peres 6s nemperes Ugyek.

TdrgyalSsi napok ideje, helye: foldszint 10. sz6m0 tdrgyal6terem, szerda.

A tan6cshoz beosztott titk6r: Dr. Gruber Katalin bir6sdgi titkdr

A tan6cshoz beosztott tisztvisel6k: 6rdcighn6 Viirds Agnes 6s Ldz6r Andrea

lll. tan6cs

6sszet6tele:

Dr. Ga6ln6 dr. Jobb6gy lldik6 t5blabir6, tan6cselnok

Dr. Dobler L6szl6 t6blabir6

Dr. B6ri Andr6s t6blabir6

A kioszt6sra kerUl6 tioyek tipusa:

- a felsz6molSsi elj6r6ssal, cs6d-, ad6ssdgrendez6si- 6s vagyonrendez6si

eljAr5sokkal Osszefiigg6 peres 6s nemperes jogvitdk;

- vezet6 tiszts6gvisel6 felel6ss6g6vel dsszeftigg6 Ugyek;

- a v6llalkozSsok egymds kozofti, gazdasdgi - dologi jogi, szerz6d6si jogi 6s egy6b -
peres 6s nemperes figyei.

Tdrgyal6si napok ideje, helye: foldszint 10. sz6m0 tdrgyal6terem, csiltortok.

A tan6cshoz beosztott titkdr: dr. Kalydi Zita bir6srigi titk6r.

A tan6cshoz beosztott tisztvisel6k: D6k6ny J6nosn6 6s Lengyel Krisztina
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Megjegyz6s:

A lll. tan6cs szakmai it6lkez6si munkrlj6ban resA vesz:

Dr. Kemenes lstv6n t6blabir6, koll6giumvezet6

Dr. H6mori Attila tdblabfr6, elnokhelyettes

trnr16h'
=v:l:ry:
1. Tdrgyal6si p6tnapok kitUz6se eset6n a tandcsok felv6ltva h6tf6, illetve kedd

napokon t5rgyalnak.

2. Bdrmely tan6cs tagj6nak eseti akadSlyoztat6sa, munkSb6l val6 kies6se eset6n a

tan6csok 6s a tan6cs birSi egym6st - az adott helyzethez igazod6an - helyettesitik.

3. A koll6giumvezet6hoz beosztott tisztvisel6 a tanecsokhoz beosztott tisztviselSk

akad6lyoztatdsa eset6n - a feladatait6l filgg6 m6rt6kben - az akad1lyoztatott

tisztvisel6t helyetteslti.

4. Az it6l6tAbla polgAri Ugyszak6hoz kirendelt bir6 beoszt6sa a szakterUlet6ner

megfele16 tan6cshoz tort6nik:

Dr. T6th Gabriella ll. tan6cs

(2016. szeptember 1-t6l 2016. december 31-ig)

Dr. Sz6nt6 Anita l. tan6cs

(201 6. okt6ber 1-t6l 2016. okt6ber 31-ig).

S z e g e d , 2016. szeptember 27.

A Szegedi itetOtaOla Polg6ri Kolt6gium 2016.

Ugyeloszt6si rendj6t j6 v6 h a g yo m.

,v \ r

1\,.^'1,"'L' l1

Dr. Kemenes lstv6n

kol169iumvezet6

6vi szeptember 1. napj6t6l m6dositott

/-_
Dr. Harangoz6 Attila

Szegedi it6l6tebla elnoke{
\ :-:

S ze g e d, 2016. szeptember 27.




