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A Szegedi itotOtalu Biintet6 Koll6giuminak
iigyeloszt6si rendje

2016. szeptember 1. napj6t6l

I.Bf. tan60s

A leir6si, kiad6si feladatokat Kiss Boglarka v6gzi.

T6rgyal6si nap: szerda, esetenk6nt p6ntek.

II.Bf. tandcs

Dr. Mezdlaki Erik
Dr. Haldsz Edina
Dr. Nagy Erzsdbet

jegyz6kdnywezet6:
' Yinczdn6 Szarvas Eva bir6s6gi ijgyintdzo

A leir6si, kiaddsi feladatokat Tdrrjk Armamlrialisz\risell v6gzi.

T6rgyal6si nap: csiitcirtbk, esetenk6nt p6ntek.

^III.Bf. tanfcs

Gyurisn6 dr. Koml6ssy Eva
Dr. Cserh6ti Aeota
Sefta M6rta dr.

. jegyz6kdnywezet6:
Acsai-Katona Judit

Dr. Harangoz6 Attila
Dr. Hegediis Istv6n
Dr. Katona Tibor

tan6cselndk
bir6
bir6

tisztvisel6

tan6cselndk
bir6
bir6

tan6cselncik
tan6cseln<ik
bir6



Dr. Nikula Val6ria

jegyz6kdnywezet6:
Hargitai Tiborn6 bir6s6gi ngyirrt6z6

A jegyz6krinyvvezetli, leir6si, kiad6si feladatokat Hargitai Tiborn6
vdgzi'

Thrgyallsi nap: kedd, esetenk6nt p6ntek.

Sziiks6g eset6n a bir6s6gi igyintdzo, illetve a jegyz6k<inywezet6k is r6szt

vesznek saj6t tandcsuk leir6si munk6j6rck elIirt|s5,baa, valamint a k6t tan6cs
jegyz6kcinlwezet6i, illetve tisztvisel6i helyettesitik egym6st, illetve a III.
tan6csn6l dolgoz6t, a koll6giumvezet6 utasit6s szerint.

Amennyiben 201.6-ban kirendelt bir6k dolgoznak a Szegedi itdl6tdbla biintet6

igyszakihan, az abir6, aki it6lkez6si tev6kenys6g6t csak a Szegedi Itdlitt6blan
fejti ki, havi k6t targyal6si napon 6rdemi iigyeket ad e16, 6s az dsszes

tan6csiil6ses iigyben ardnyosan a r6es6 rdszt irfiezi. Ha a kirendelt bit6 az etedeli

beoszt6si helydn tov6bb keil, hogy v1gezze it6lkez6si tev6kenys6g6t, akkor havi
egy targyat6si napon ad e16, 6s legal6bb havi 6t tan6csiil6ses iigyeJ int6z. A
kirendelt bir6 munk6j6l pluszthrgyallsi napokon v6gzi, minden el6ad6 tov6bbra
is havi legal6bb k6t alkalommal ad el6 drdemi iigyet. Azdrt, hogy a kirendelt
bir6 a kinevezett tan6cselndkdkkel dolgozhasson, a kinevezett el6ad6 bir6k
kdziil egyeseket a Szegedi it6l6tabla elndke tan6cselndki teend6kkel biz meg, 6s

bizonyos targyalilsi napokon 6k l6tj6k el a tan6cselnciki teend6ket. Ilyenkor
azotban e16ad6 bir6k6nt nem kirendelt bir6 dolgozik mellettiik. 

1.

A Be. 14. $ (5) bekezd6s6ben irt dttagir tan6cs felilllitdsdta itgy keriil sor, hogy
az igyet megkap6 adott tan6cs szitm\t kdvet6 tan6cs k6t el6ad6 bir6j6val
egdsziil ki az eredeti tan6cs (pl.: a II. tan6cs kapja az iigyet, dttagri tan6cs

sziiks6ges, hogy targyalja, a h6romtagri U. tan6cs a III. tan6cs k6t el6ad6

bir6jdval eg6sziil ki).

A tan6csok hetenk6nt egy napon tfugyalnak. Heti k6t targyaf6si napon

tan6csiil6st tartanak.

Targyal6terem: a Szegedi itetOtaUla S6hord6 u. 5. szrim alatti 6p0letdnek

ftildszint 11. sz6mri tdrgyal6ja.

Dr. T6th Kinga, dr. Lukdcs Lilla Anik6, dr. Dobos Katalin titk6rok fQ feladata a

hatfirozatok anonimiz6l6si teend6inek ell6t6sa, emellett a tan6cs munk6j6t
segitik. A munkakdri leir6s szerinti feladatokat a tan6cselndkdk ir6nyit6sa
mellett v6gzik. Barmelyik6jiik akadillyortatilsa eset6n egym6st helyettesitik.

bir6



J

Sz61p61n6 Havasi Ildik6 tgyint6z6ifeladatokat is ell6t.

Az iigyek eloszt6sa a 1412002. (VIII.1.) IM rendelet (Biisz) 31. g-a szerinr
tcirt6nik. Az iigyeket a koll6giumveze,t6 osztjael, f<lszab6lykdnt a Btisz. 31. g a)
pontja szerint (ptaratlan szdmi:rrk- I.Bf., p6ros sz6mfak - II.Bf. tan6cs), illetve a
III.Bf' b6rmilyen sz6mot kaphat, a tan6cseln<ikdkkel egyeztetett - az r. szfumrt,
melldkletk6nt csatolt - szign6l6si rend szerint.

Mindharor.n tan6cs minden tigycsoportba tartoz6 igyet intez.

A kiilfbldi it6let 6rv6ny6nek elismer6s6vel kapcsoratos ogyeket az LBf. 6s a
III.Bf. tan6csa bir|lja e1(e16ad6 Sefta M6rta dr. 6s dr. Katona Tibor).

Az egyenletes munkateher biztosit6sa 6rdek6ben a koil6giumvezet| a fenti
tigyeloszt6st6l az igyek munkaig6nyess6g6nek figyelembe v6tele mellett
elt6rhet, tiz ertdrds indok6t a tan6cselncjk<ikkel egyeztetni kell. ugyancsak
eltdrhet kizards (eifogultsdg, perujit6s, stb.), illetve az igyek egym6isal val6
dsszefligg6se (pl. egyesitend6 iigyek, Dgyanazoniigyben hozott tcibb fellebbezen
hararozat), valamint soronkiviilisdg elrendel6se eset6n a szign6l6si rend szerint.

Az eljdr6 tan6cs tagiak6nt - amennyiben azigy r6rgya, a szakrnai dsszefiigg6sek
ezt indokplj6k - eseti jelleggel r6szt vehet az t,gy elint6z6s6ben-?s a
hatdrozathozatalban a Szegedi iterctaau olyan bir6ji, aki nem ?i biintet6
iigyszakhoz beosztott bir6. Erre vonatkoz6 szakmai 6rvekkel alfiiitmasnot
javasiatot a koll6giumvezet6 az it616t6bla elncike r6sz6re tesz, a m6s tigyszakos
bir6 eseti beoszt6s6r6l az elnrik hatfroz.

Az erj6r6 tan6csot legk6s6bb az irat bemutat6s6t kdvet6 munkanapon ki kell
jeliilni 6s az ratot a kijeliil6s utdn nyomban vissza kell juttatni az irodrlnak.

Dr. Benedek Tibor kirendelt bir6 munkabeosztilsa 2016, szeptember l. -

2016. december 31. napj6ig

2016. szeptember i-i5. kcizdtt

szeptember 6. napjln i.il, szeptember 20. nap16n el6ad a IILBf. tan6csban

(tan6csiil6st nem csin6l).

2016. szeptember 15, - 2016. okt6ber 15.



el6ad6 bir6k6nt dolgozik az l.Bf. tan6csban, k6t trirgyal6si napon e16ad, dr.

Cserh6ti Agota helyett til 6s a tan6cstl6sek tandcsra es6 r6szFnek fel6t

el6ad6k6nt megcsin6lj a.

2016. okt6ber 15. - 2016. november 30.

a II.Bf. tan6csban dolgozik, a november 10., 17 . 18-i t6rgyal6si napokra kittiztitt

nagy iigyben el6ad6, a tandcselndk beoszt6sa szerint esetleg m6s"targyal6si

napokon iil, iltet6leg ezen id6szakban a II.Bf. harom el6ad6ra kap tan6cstil6st,

azok 113-6t ntdzi.

201 6. decemb er 7 . - 2016. december 3 1 .

december 13-an el6ad a III.Bf. tan6csban, tovdbb6 ene az

tan6cs harom el6ad6nak megfelel6 tan6cstil6st kap, azok

ifilzi.

Szeged, 2016. szeptember i.

A koll6gium 2015. november 24-dn elk6szitett iigyeloszt6si rendj6nek tervezetlt
a Szegedi ft6I6rabla Biintet6 Kolldgiuma 2015. december 4. napjan

v6lem6nyezte, mely 6rlelemszertien nem terjedt ki dr. Benedek Tibor 2016.

szeptember 1. napj6t6l tcirt6n6 beosdhsbra, illetve dr. Luk6cs Lilla Anik6
bir6s6gi titkar kinevez6sdre.

Szeged, 2016. szeptember 1.

id6szakra a III.Bf.

1/3-6t el(iad6k6nt

koll6giumvezet6



A Szegedi it|lothbla Btintet6 Koll6giumrinak 2016. lvim6dositon iigyeloszr6si
rendj6t j6vahagyom.

Szeged, 2016. szeptember l.

i Harangoz6 Attila
edi It6l6tibla elniike




