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A Szegedi It6l6tibla Biintet6 Koll6gium6nak
iigyelosztdsi rendje

2017. januir 1. napj6t6l

I.Bf. tanics

A leir6si, kiad6si feladatokat Kiss Boglarka v6gzi.

T6rgyal6si nap: szerda, esetenk6nt p6ntek.

II.Bf. tandcs

Gyurisn6 dr. Koml6ssy Eva
Dr. Cserh6ti Agota
Sefta M6rla dr.
Dr. Dobos Katalin

, jegyz6kdnyvvezetoi
Acsai-Katona Judit

Dr. Mez6laki Erik
Dr. Hal6sz Edina
Dr. Nagy Erzs6bet
Dr. T6th Kinga Agota

' jegyzokdnywezet6:
Vincz6n6 Szarvas Eva

tan6cselndk
bir6
bir6
bir6s6gi titkar

tisztvisel6

tan6cselndk
bir6
bir6
bir6s6gi titk6r

bir6s6gi ngyinllzo

A leir6si, kiad6si feladatokat Tdr<ik Annam6ria tisztvisel6 vdgzi.

. Trirgyal6si nap: csiitdrtrik, esetenk6nt p6ntek.

III.Bf. tan6cs

Dr. Haransoz6 Attila tanrlcselndk



Dr. Hegediis Istv6n
Dr. Katona Tibor
Dr. Nikula Val6ria
Dr. Luk6cs Lilla

jegyz6kdnywezet6:
Hargitai Tibom6

tan6cselndk
bi16
bi16
bir6s6gi titk6r

,. . ,:'
olrosagl ugylnrezo

A jegyz6kcinyvv ezetoi, leir6si, kiaddsi feladatokat Hargitai Tibom6
v6gzi.

T6rgyal6si nap: kedd, esetenk6nt p6ntek.

Sziiks6g eset6n a bir6s6gi ngyirtlzo, illetve a jegyz6kcinywezet6k is reszt
vesznek saj6t tan6csuk leir6si munk6j6nak ell6t6s6ban, valamint a kdt tan6cs
jegyz6konywezet6i, ilietve tisztvisel6i helyettesitik egym6st, illetve a III.
tan6csn6l dolgoz6t, a koll6giumvezet6 utasit6s szerint.

Amennyiben 2017-ben kirendelt bir6k dolgoznak a Szegedi it6l6t6bla btintet6
iigyszak6ban, az a bir6, aki it6lkez6si tev6kenys6g6t csak a Szegedi .It6l6t6b16n
fejti ki, havi k6t targyalilsi napon 6rdemi iigyeket ad e16, 6s az dsszes
tan6csiil6ses i.igyben ar6nyosan a r6es6 reszt intezi. Ha a kirendeltbft6 az eredeti
beoszt6si he1y6n tov6bb kell, hogy vdgezze it6lkez6si tev6kenys6g6t, akkor havi
egy tSrgyal|si napon ad e16, 6s 1ega16bb havi cit tan6csiil6ses iigyet int6z. A
kirendelt bir6 munk6j6t plusztdrgyal|si napokon vdgzi, minden el6ad6 tov6bbra
is havi legal6bb kdt alkalommal ad e16 6rdemi iigyet. A26rt, hogy a kirendelt
bir6 a kinevezett tan6cselnrtkdkkel dolgozhasson, a kinevezett e15ad6 bir6k
kdz0l egyeseket a Szegedi It6l6t6bla elniike tan6cseln<iki teend6kkel biz meg, 6s

bizonyos tdrgyal6si napokon 6k l6tj6k el a tan6cselndki teend6ket. Ilyenkor
azonban e16ad6 bir6k6nt nem kirendelt bir6 dolgozik mellettiik.

Dr. Benedek Tibor Gyulai Tcirv6nysz6ki bir6 2017-ben mindv6gig a Szegedi
itelit1blir';, dolgozik. A beoszt6sa m6g jelenleg nem k6szithet6 el, mert egy
mega iigy 6rkez6s6t varjuk (Hagy6 6s tarsai), mdry az automatikui szign6l6s
miatt m6g nem tudhat6, hogy melyik tan6cs6 lesz 6s mikor trirgyalj a az adotl
Iat''z;cs. Az ebben az tigyben el6ad6k6nt dolgoz6 bir6t fogja helyettesiteni dr.
Benedek Tibor, de ennek id6pontja m6g nem ismert.

Dr. Benedek Tibor beoszt6s6b6l annyi tudhat6, hogy 2017. februar 20. 6s 2011 .

m6rcius 20. kdzdtl a III. Bf. tatdcsn|l helyettesiti dr. Katona Tibort, aki egy
mega iigyben e16ad6, mely i.igy tdrgyallsira 2017. marcius 27.,24.28. napjain
keriil sor.
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A Be. 14. g (5) bekezd6sdben irt dttagf ran6cs fel6IIit6s6ra rigy keriil sor, hogy
az gyet. megkap6 adott tan6cs szdm6t kdvet6 tan6cs k6t e16ad6 bir6j6vaI
eg6szril ki az eredeti tan6cs (pl.: a II. tan6cs kapja az iigyet, dttagf tan6cs
szriks6ges, hogy t6rgyalja, a h6romlagir IL tan6cs a IIL tan6cs k6t el6ad6
bir 6jdv al eg6sziil ki).

A tan6csok hetenk6nt egy napon t6rgyalnak. Legfeljebb heti k6t t6rgyal6si napon
tan6csiil6st tartanak.

Targyal6terem: a Szegedi it6l6tdbla S6hord6 u. 5. sz6m alatti 6piilet6nek
ftildszint | 1 . sztutit tftt gy al6ja.

A titk6rok f6 feladata tan6csuk 6ltal hozott hattrozatok anonimiz6l6si
teend6inek ell6t6sa, emellett a tan6cs munk6j6t segitik. A munkakriri leir6s
szerinti feladatokat a tan6cselndkdk ir6nyit6sa meliett v6gzik valamely titkar
kies6se eset6n a tan6cselndkcikkel va16 megbesz6l6s alapjln a koll6giumvezet6
int6zkedik a kies6 bir6s6gi titk6r m6sik kdt titk6r 6itali helyetresit6s6r6l.

Sz6lp61n6 Havasi lldik6 tigyint6 z6i feladatokal is e116t.

Az iiLgyek eloszt6sa a 14/2002. (Vru.l.) IM rendelet (Biisz) 31. g-a szerint
tdrt6nik. Az iigyeket a koll6giumvezeto oszlja el, f6szab6lyk6nt a Btisz. 31. $ a)
pontja szerint (pratlan sz6mirak - I.Bf., p6ros sz6mriak - ILBf. tan6cs), illetve a
III.Bf. b6rmilyen sz6mot kaphat, a tan6cselndkcikkel egyeztetelt - az I. sz6mri
mell6kletk6nt csatolt - szign6l6si rend szerint.

Mindhrirom tan6cs minden iigycsoportba hrtoz6 igyet intez.

A kiilftldi itllet 6w6nydnek elismer6sdvel kapcsolatos iigyeket az I.Bf. es a
IILBf. tan6csa bir|lja e1(e16ad6 Sefta M6rta dr. 6s dr. Katona Tibor).

Az egyenletes munkateher biztositrisa 6rdek6ben a koll6giumvezeto a fenti
iigyeloszt6st6l az igyek munkaig6nyess6g6nek figyelembe vdtele mellett
elt6rhet, az elter6s indok6t a tan6cselncikcikkel egyeztetni kell. Ugyancsak
elt6rhet kizdrds (eifogults6g, perujit6s, stb.), illetve az igyek egym6ssal val6
<isszefiiggdse (pl. egyesitend6 iigyek, vgyanazon0gyben hozotttobb fellebbezett
hatdrozat), valamint soronkivtilis6g elrendel6se esetdn a szignSl6si rend szerint.

Az eljdr6 tan6cs tagjak6nt - amennyib en az fJ;gy tfugya, a szakmai cisszefiigg6sek
ezt indokoij6k - eseti jelleggel r6szt vehet az ligy elint6z6s6ben 6s a
hatdrozathozatalban a Szegedi It6l6t6bla olyan birdja, aki nem a biintet6
iigyszakhoz beosztott bir6. Ene vonatkoz6 szakmai 6rvekkel alflt6masztott
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javaslatot a koll6giumveze.tb az it6l6t6bla elnrike r6sz6re tesz, a m6s iigyszakos
bir6 eseti beoszt6s6r6l az elniik hathroz.

Az elj6r6 tandcsot legk6s6bb az irat bem,ilat6s6t kcivet6 munkanapon ki kell
jeldlni 6s aziratot a kijeldl6s ut6n nyomban vissza kell juttatni azirod(nak.

Szeged, 2016. november 9. 6t":' u/-r.). /r, (--,
/$ "a=i ':,\, ffrliJegeats tstvrln

l: 'i.', ,i ..i koll6giumveze,t6
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A kolldgium iigyeloszt6si rendj6t a Szegedi it6l6t6bla Bijntet6 Ko1l6giuma2016.
november 17. napjSn v6lem6nyezte.

Szeged, 2016. november 17.

A Szegedi iterctaau Biintet6
j6v6hagyom.

Szeged, 2016. november 25.

Koll6gium6nak 2017. 6vi iigyeloszt{si rendj6t

Hegedfrf IstvTn


