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Osszet6tele:

Dr. Kiss Gabriella t6blabi16, tan6cseln6k
Dr. Binfalvi-Bottyin Csilla tdblabi16
Dr. 86lind Attila teiblabir6
A kioszt6sra kerUl6 Uqvek tiousa:
- szerz6d6sen kiviili k6rokoz6s, kdzhatalmi jogkcirben okozott kdrok;
- eg6szs6gUgyi int6zm6nyekkel szembeni kdrt6rit6si perek;
- vegyes polgiiri jogi szerz6desi jogvit5k;
- t6rsas6gi jogvit6k, c6gbir6s6gi eljdr6ssal 6sszefUgg6 peres 6s nemperes Ugyek;

- c6gnek nem min6sul6 szervezetek nyilv5ntart6sba v6tel6vel, illetve mukod6sukkel
6sszefUgg6 peres 6s nemperes Ugyek.

T6rgyaliisi napok ideje, helye: fdldszint 10. sz6m0 t6rgyal6terem, p6ntek
A tandcshoz beosztott titk6r: Dr. K6lm6n Gyiirgyi blr6sdgi titk6r
A tandcshoz beosztott tisztvisel6k: Erdein6 P6k Ttinde 6s Lengyel Krisztina

ll. tan6cs
Osszet6tele:
Dr. Szegh6 Katalin t6blabir6, tan6cseln6k

Zan6czn6 dr. Ocsk6 Erzs6bet t6blabir6
Dr. Lengyel N6ra t6blabir6

L

A kiosztdsra kertil6 Ugyek tipusa:

- a szem6lyis6gi jogok megs6rt6se miatti polgdri jogi ig6nyek, sajt6

helyreigazit5si

- tulajdonjogi perek;

- 6rokl6si jogvit6k;
- h6zastdrsi, 6lettdrsi vagyonkdzdss6g megosztdsa;

- a kdlcsonszerz6d6sek 6rv6nytelens6g6vel dsszeftigg6 perek, tisztess6gtelen
szerz6d6si kikot6sek;
- haszn5lati kcitelmek (b6rlet, haszonb6rlet);
- v6grehajt6si elj6r5ssal dsszeftigg6 peres 6s nemperes iigyek.

T6rgyal6si napok ideje, helye: f6ldszint 10. sz6mrl t6rgyal6terem, szerda.
A tan6cshoz beosztott titk6r: Dr. Gruber Katalin bir6s6gi titk6r
A tan6cshoz beosztott tisztvisel6k: 6rdtighn6 Viiriis Agnes 6s L6zar Andrea

lll. tan6cs
Osszet6tele:
Dr. Ga6ln6 dr. JobbAgy lldik6 tdblabir6, tandcselndk
Dr. Dobler L6szl6 t6blabi16

Dr. B6ri Andris tdblabir6
Dr. Kemenes lsfuin koll6giumvezet6
A kiosztdsra keriil6 tiqvek tipusa:

- a

felszamol6rsi elj6r6ssal, cs6d-, ad6ssdgrendez6sielj6rSsokkal dsszeftigg6 peres 6s nemperes jogvit6k;

6s

vagyonrendez6si

- vezet6 tiszts6gvise16 felel6ss6g6vel risszefUgg6 tigyer<;

- a v6llalkoz6sok egymds k6z6tti, gazdas6gi _ dologi jogi, szerz6d6si jogi
6s egy6b _
peres 6s nemperes Ugyei.
T6rgyal6si napok ideje, herye: fordszint 10. sz6mri tdrgyar6terem, csutortdk.
A tan6cshoz beosztott titk6r: dr. Kalydi Zita bir6sdgi titk6r.

A

tan6cshoz beosztott tisztvisel6k: D6k6ny J6nosn6
Gabriella

6s czirokn6 Horvith

A koll6giumvezet6h6z beosztott tisztvisel6: czirokn6 Horv{th Gabriella

Megjegyz6s:
A lll. tan5cs szakmai it6lkez6si munkdjdban r6szt vesz:
Dr. Himori Attila t6blabir6, eln6khelvettes
Eqy6b:

1. Tdrgyal5si p6tnapok kit0z6se eset6n a tan6csok felv6ltva h6tf6, illetve

kedd

napokon t6rgyalnak.

2. B6rmely tan6cs tagj6nak eseti akaddrlyoztat6sa, munk6b6l val6 kies6se eset6n a
tan6csok 6s a tandcs birSi egym6st

- az adott helyzethez

igazod6an

-

helyettesitik.

3. A koll6giumvezet6hdz beosztott tisztvisel6 a tan6csokhoz beosztott tisztvisel6k
akad6lyoztat6sa eset6n - a feladatait6l fugg6 m6rt6kben
- az akadalvoztatott
tisztvisel6t helyettesiti.

4.

Aa. ita61abla polg6ri tigyszakdhoz kirendelt

bir6 beoszt6sa a

szakterulet6ner<

megfelel6 tan6cshoz t6rt6nik:
Dr. T6th Gabriella ll. tan6cs
(2017. m6jus 1-t5t2017.
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Szeged, 2017. riprilis 5.
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Polgdri Koll6gium6nak 2017. 6vi i.igyeloszt6si rendj6t

j6v6hagyom.

Szeged, 2017. dprilis 6.
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