
A Szegedi itilfiteVla Ugyeloszt6si rendje
biintef6 iigyszakra vonatkoz6 an 2019. mrijus 10. napj{t6l
polgririiigvszakra-'rffit:T.":#3$3iio"tusle'nap jrt6'l

A 1512017. (XI.24.) OB{{ utasit6ssal m6dositott 612015. (XI.30.) OBH utasit6s rendelkezlslre
figyelemmel a Szegedi Ittil5t6bla 2019.6vi iigyeloszt6si rendj6t a kovetkezSk szeint m6dositom a

fenti id5pontokt6l kezdodQen :

2.1. Biintet6
2.1). Biinteto koll6gium 6ltalrntezett iigycsoportok felsorollsa (Brisz. 6s iratkezelesi szab6Iyzat

al,apjin)
Bf. fellebbezott biintet6 iigy
Fkf fiatalkorulak fellebbezett btnteto iigye
Bpkf. - fel biinteto nemperes iigy
Bkk. - bir6s6g 16se

egy 6ven tlf,li el6zetesletart6ztatSs miatt felterjesztett iigy
i fellebbezett iigy

Rf. - bir6s6gi tesit6s ir6nti fellebbezetl ijgy
Beiif. - egy6b (
Bkif. z eljfrhs elhfz6d6sa miatt
Bhar. y
Fkhar. btintet6iigye
Hkf. - m6sodfokri bir6s6g hat6lyon kiviil helyezo v6gz6se elleni fellebbez6s

2.2. Civllisztlka
2.2.1 . Civilisztikai koll6siumok felsorol6sa. r..
2.2.2. Polg6ri koli6gium 6ltal intezett iigycsoportok felsorol6sa (Biisz. 6s
-^;6-\

iratkezel6si szabflyzat
alapjin)

Pf. - fellebbezett polgriri peres iigy
Pkf. - fellebbezgtt polgdri nemperes iigy
Pkk. - bir6s6g ktjelol6se
Pv. - egy6b (Pv. - egy6b (vQgyes) iigy
Pkif. - felterjeszfett kifog5s az eljhrhs elhfz6dfsa miatt
Fpkf. - fellebbezptt felsz6moldsi nemperes iigy,
Fpkhf. -fi 6si nemperes iigyben fellebbezett vitatott hitelezoi ig6ny 6s kifog6s,
Cspkf. - fellebbezptt csodelj6r6si nemperes tigy,
Apkf. - a helyi onkormiinyzatok ad6ss6grendez6si eljrir6s6r6l sz6l6 trirv6ny alapjftn
indult fellebbezett [igy,
Apkhf. - a helyi onkorm6nyzatok ad6ss6grendez6si elj6r6s6r6l s2616 torv6ny alapj6n
indult iigyben fell kifog6s,
Vpkf. - fell t vagyonrendez6si nemperes iigy,
Vpkhf.- va i nemperes rigyben fellebbezett kifog6s,
Tpkf. -jogut6d ktil megszrint gazditlkodSszervezet javhra bejegyzett jog vagy

torl6s6vel osszefiiggo fell nemperes rigy,
cf. - gazd|lk szervezetek egym6s kozotti

szervezetek egym6s kozotti
fellebbezett peres iigye,
fellebbezett nemperes iigye,Gpkf. - gazdillk

t6ny
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Gkif. - felterjesztett kifog6s az eljhrhs elhirz6d6sa miatt,
ckk. - bir6s6g kijelol6se

3. Kolld giumok s zerinti iigltkiosztds
3.1. Az iigyelosztSsra jogosultak - bele6rtve a helyettesit6st is

Civilisztika
Az 6rkezo polghd. iigyek kioszt6sara a polg6ri koll6giumvezetd jQgosult. A
akadfiyoztat6sa eset6n a polgriri iigyszakban a leghosszabb ideje tarl6cselnoki
bir6 jogosult az i.igyek 6tmeneti kioszt6s6ra.

Biintetd
A brintetd iigyek kioszthshra a biintet5 koll6gium vezetojejogosult.

A koll6giumok 6ltal intlzett i.igycsoportokat a bir6s6g elnoke az rigyeloszt6si rend
megltatfiroztisa soriin a2. pontban foglaltakt6l elt6r6en is meghatiirozhatja.

koll6giumvezet6
beoszt6sban l6v6

biinteto koll6eiumvezeto
l6v6 bir6 jogosult azakad|lyoztat6sa eset6n a leghosszabb ideje tan6cselnriki

i.igyek iitmeneti kioszt6siira.

3 .2 . Az 6ltal 5no s an alkalmazott ri gyki o s z trisi m6 dsz er me gfiathr o zfr, a

A taniicsok kozott a kiosztdsra kertil6 tigyek tipusa:

- vegyes szerzodlsijogvitrik.

- hhzastdr si, 6l ett6rsi vagyonkrizd s s6 g mego szt6s a ;

- haszn|lali kotelmek (b6rlet, haszonb6rlet) ;

- v6grehajt6si elj6r6ssal 6sszefiigg6 peres 6s nemperes iigyek.

Civilisztika
A polg6ri iigyszakban a joganyag nagyfoku di [erenci6l6drisa 6s terjedelme miatt a szakosod6s
elkertilhetetlen. Az tigyek kioszt5sa ez1rt a 1412002. (VIII.1.) IM rerldelet (Btisz) 31. $ D pontja
szerint a tan6csok kozott az adott 6vre kialakitott, el6re meghaN,firozott szakosodiis szerint
tort6nik.



IIL tan6cs
- a v6llalkoz6sok
peres es nemperes ug
- a felsz6moldsi eliri

IV. tan6cs
- a v6llalkoz6sok esVm6s
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kcjzotti, gazdasiryi tSrgyu - dologi jogi, szerz6d6si jogi 6s egy6b -

csod-, ad6ss6grendez6si 6s vagyonrendez6si elj6r6sokkal osszefiiggo
peres es nemperes Jo
- avezeto tisztsd 5 feleloss6g6vel osszefiiggS perek.

egy6b -

6s az <isszes tan6csiil6ses iigyben ar6nyosan, a 16 es6 rlszt inI6zi. Ha a
i beosztSsi hely6n tovrlbb kell, hogy vegezze it6lkez6si tev6kenys6g6t,

A polg6ri koll rilja feliil a kioszt6snak a munkateher 6s az it6lkez6s
id6szenis6g6t 5nyezo hatris6t.
A polgrlri koll egal6bb hetenk6nt egy napon tArgyalnak, 6s tovribbi
legfeljebb heti k6t nairon tanfcstil6st tafianak.Tfugyallsi p6tnapok kittiz6se eset6n a tan6csok
felv6ltva tfrgyalnak.

beosz adataikat a tanScselnokok
tt, az ip Valamennyi titk6r feladata
hozott

Az eljiro tan6cs tagja!6nt - amennyib en az ijgy t6rgya, a szakmai osszefliggdsek ezt indokolj6k
n 6s a hatSrozathozatalban a Szegedi It6lot6bla
osztott bir6. Erre vonatkoz6, szakmai 6rvekkel
6IoI6bla elnoke fel6 teszi meg, a m6s iigyszakos

Biinteto
Az rigyek eloszt6sa a 1412002. (VIII.1.) IM rendelet (Biisz.) 31. $-a szerint tort6nik. Az iigyeket
a koll6giumvezeto osiztja el, foszab|lyk6nt a Biisz. 31 . $ a) pontja szerint (e1s6 iigy I . Bf. taniics,
mfsodik ngy 2.Bf. tairScs, harmadik iigy 3. Bf. tan6cs) a szign6lSsi rend szerint.

Mind a h6rom tan6cs ininden iigycsoportbatartoz6 iigyet rnt6z.

Amennyiben 2019- kirendelt bir6k dolgoznak a Szegedi iterctabtabiintet6 igyszakilban, az
abiro, aki it6lkez6si
6rdemi iigyeket ad e

5kenys6g6t csak a Szegedi It6lotSbl6n fejti ki, havi k6t titrgyalilsi napon

kirendelt bir6 az e
akkor havi egy i napon ad elo, 6s legaldbb havi ot tandcsiil6ses iigyet tnt6z. A kirendelt
bir6 az ottani ("saj t bir6s6g6n" v6gezendo) munk6ja mellett plusznapokon tfrgyal az
itdlot6bl6n. Minden oad6 tov6bbra is havi legaldbb k6t alkalommal ad e16 6rdemi iigyet.
Tan6cseln<iki megbiza
teend6kkel megbizni.

fiiggo ek;
- a fel od-, ad6ss6grendez6si 6s vagyonrendez6si elj6r6sokkal risszefiiggo
peres

tiist csak kinevezett bir6 kaphat, a felrendelt bir6t nem lehet tan6cselnoki



A Be. 13. $ (5) bekezd6s6ben irt ottagri tan6cs feliilit6sftra
megkap6 adott tan6cs szitmirt kovetS tan6cs k6t eload6 bir6jhval
a II. tan6cs kupja az igyet, ottagri tan6cs sziiks6ges, hogy t6r
IIL tan6cs k6t eload6 bir6jhval eg6sztil ki).

A tan5csok legal6bb hetenk6nt egy napon t6rgyalnak, legfeljebb heti k6t thrgyalisi napon
tan6cstil6st tartanak.

A titk6rok fo feladata tan6csok 6ltal hozott hatitrozatok an 6sa,
emellett a tan6cs munk6j6t segitik. A munkak<iri leirris szeri kok
irhnyitdsa meliett vlgzlk. valamely titkar kies6se eset6n a tan 6l6s
alapjfin a koll6giumvezetl int6zkedik a kieso bir6s6gi titkAi m6sik k6t titk6r illtali
helyettesit6s6rol.

Az elj6r6 tan6cs tigy tfrgya , a szal<rrai <iqszefiigg6sek ezt indokolj6k
- eseti jelleggel s6ben 6s a hat6rozathozdtalban a Szegeai itelOtaUta
olyan birhja, aki zbeosztott bir6. Erre vonatkoz6 szakmai 6rvekkel
alfitflmasztott javaslatot a koll6giumvezetS az iI6l6t6bIa elnoke r6s*6re tesz, a m5s iigyszakos
bir6 eseti beosztSsiir6l az eln<ik hathroz.

3.3. Tobb tigyelosztrisi m6dszer egyiittes alkalmazfnhval kiosztand6 iigyek kioszt6s6nak
szab|lyai

Az eljhr6 tan6csot legkds6bb az irat bemutat6s6t koveto
a kije1616s ut6n nyomban vissza kell juttatni az irodhnak.

Civilisztika
A szakosod6s miatt nincs ilyen.

munkanapon ki kell jelolni es az iratot

Biinteto
M6dosithato azigykioszths az rigy nagyobb munkaig6nyess6ge, terjbdelme miatt.

A Szegedi ItllStablabiinteto i.igyszak6ban naey iigynek tekinthet6 af azigy,
amely I-2 vhdlottat 6rint es az elsSfokri it6let 40 vagy ann|l tobb oldal, harmadfolcu
elj6r6s eset6n, ha az elso 6s mfsodfokri it6let terjedelme 60 vagy dnn6l tobb oldal,
amely 3-6 v6dlottat 6rint es az elsofoku it6let 30 vagy ann6l tdbb oldal, harmadfokir
elj6r6s eset6n, ha az elso 6s m6sodfokri it6let terjedelme 50 vagy ann61 tobb oldal,
amely 6 vrldlottnfl tobbet 6rint 6s az elsofoku it6let 30 vagy ann6l tobb oldal,
harmadfokri elj6r6s eset6n, ha az elso es m6sodfoku it6let terjepelme 40 vagy ann6l tobb
oldal.

A Szegedi it6lot6bla biinteto iigyszak6ban meqa rigynek tekinthet6 af, azigy,
amely 1-2 vldlottat 6rint 6s az elsofokir it6let 190 vagy ann6l tobb oldal,
(harmadfokri elj6r6s eset6n az elso 6s m6sodfokri it61et ugyanerinyi, ez vonatkozik a tobb

v6dlottas i.igyekre is)
amely 3-6 v6dlottat 6int,6s az elsofoku it6le
amely 6 v6dlottnrll t<jbbet 6rtnI, es az e

esetben azigyet az erkezls sorrendje szerint

3.4. Az 6ltal6nosan alkalmazott tigykioszt6si m6dszertol tort6no e1t6r6s esetei megfiatfurozdsa



Civilisztika
jogosuft intezesere a szakosod6st6l elt6rSen m6sik
et ki, ha er biztosithsa, az iIllkezls idoszenis6ge vagy
saj6toss

A hat6lyon kiviil helypzett lrdemi iigyet a megism6telt elj6r6sbanlugyanaz a tan6cs kapla,ha a

hat6lyon kivtil helyezB v1gz6sben ezzel ellent6tes rendelkez6s nincs.

Bi.inteto
A kiosztSsra jogosull az ij,gy rnt1zds6re m6sik tan6csot jelolhet ki, ha ezt az iigy perjogi
saj6toss6gar, az egye4letes munkateher biztositrisa, az it6lkez6s id6szenis6ge indokoltt6 teszi.

A hat6lyon kiviil helyezett 6rdemr iigyet a megism6telt eljSr6sbanngyanaz atanhcs kupja.

3.4.1. Elt6r6s azigy Ifxgyilhoz k6pest

Civilisztika
A szignfiftsn|l azijgy,thrgya a szakosod6s miatt figyelembe veend6.

Biintet6
Az automatikus szig4615s miatt ez a kortilmlny az rigykioszt6st alapvetoen nem befoly6solja.

3 .4 .I .2. Speci6lis szak6rpelmet ig6nyel

Civilisztika 6s biintet6
Ha a sziiks6ges spgci6lis szak6rtelemmel rendelkezo bir6 van az it6l6thbl6n 6s egy6b
kori.ilm6ny nemzftrjakr, az ilyen bir6val mrikod5 tan6csra kell szign6lni az i.igyet.

3 .4.I .3 . Nemzetkdzi elet'net tartalmaz

Biinteto tigyszakban a ktilfoldi it6let 6rv6ny6nek elismer6s6vel kapcsolatos i.igyeket az I. Bf.
tanScsa birSlja el.

A civilisztikai iigyek gs et6ben minden tan6cs rntezhet nemzetkozi elemet tartalmaz6 iigyet.

3.4.2. Perjogi helyzethei k6pest

Biinteto
Bir6 krzhrhsa miatt: rh6dosithat6 az iigykio sztls kizhrits miatt, ebben az esetben az igyet arra a
tan6csra kell kiosztarii, amelyik azt az iigykiosztds 6ltal6nos elvei szerint soron kovetkez5k6nt
kapta volna, 6s a tanfbs fel6llithat6 rigy, hogy tagtrai kozott nincsen kiz6rtbir6.

Civilisztika
Egy bir6, illet6leg egy tan6cs kizSrts|ga eset6n olyan tanScsra kell azrigyet kiosztani, amelyik a
krzilrisi okkal nem 6rintett. Lehets6ges az iigyelosztdsi rendben meghathrozotL6l elt6ro
tan6csbeoszt6s is,ha {krzhr6s miatti szigr6l6s m6sk6nt nem biztosithat6.
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3.4.2.1. Soron kivi.ili iigy

Btintet6
Soronkiviilis6g elrendel6se eset6n a szigndl6si rend szerint.

Civilisztika
A szignfiirst nem befoly6solja a soronkiviilis6g t6nye, az adott
hat6rid6k betartilsa.

3 .4.2.2. Egyesit6s egyiittes elbir6l6s v6gett

Biintet6 6s civilisztika

3 .4.2.3 . Bir6 krzhrhsa miatt

Bi.inteto 6s civilisztika
A bir6 krzfrdsa eset6n azigyet elsodlegesen a

- kiadni azzal, hogy a kizdrhssal 6rintett bir6
j6r eI.

3.4.2.4. Az ld.gy elozmenyi

Biintet6 6s civilisztika
Ha m6s l6nyegi ok nem
azigyet.

3 .4.3 . Egyenletes munkateher biztosit6sa v6gett

Biinteto 6s civilisztika
M6dosithat6 az iigykioszths az egyenletes munkateher biztosit6sa 6rdek6ben.

Elt6rhet a norm6l szign6l6si rendt6l a szigniio kizfirhs (elfogults6gi, perujitds, stb.), llleve az
iigyek egym6ssal val6 osszefiigg6se (p1. egyesitend6 i.igyek, r)gyanazon i.igyben hozott
fell ebb ezet t hatfr o zat) mi att.

Amennyiben egy fellebbezett iigynek tobb iigycsoportba tartozQ igyszitma, vagy azonos
tigycsoportb a tarloz6 igyszftma van, ugyan azt a tanhcsot kell kijelolni.

Amennyiben az iigyek egyesit6se, illetve egytittes elbir6l6sa az elt6r6st indokolja, ebben az
esetben azigyet arra kell kiosztani, akin6l a c6lszenis6gi szempontok jelentkeznek.

szaktan6cs feladata az eli6rfsr

tan6cs mrisik tagjrinald kell - mint el5ad6 bir6nak
helyett a tan6csban mhs tan6cshoz beosztott bir6

elj 61 6sdv aI fenn6116 szoro s o s s z efirgg6s mi att

sz6l ellene, az elozmenyi elj6r6sbanrlszt vftt tan6csra kell kiszign6lni

A koll6gium vezetoje havonta 6snak
eredm6nyezo hatinht. Az egye sitfsa
fenti iigyeloszt6st6l az igyek figyel
elt6r6s indok6t a tan6cselnokoktel egyeztetni kell.



3.4.3.1. Tandcsok elt6r6 letszhma mtatt

Btnteto 6s civilisztikzi
Az eljir6 tan6cs tagja$6nt - amennyib en az ijgy thrgya, a szalcr.irai osszefiigg6sek ezt indokolj6k

a

ol 6
al z.
bir6 eseti beoszt6s6r6l az elnok hat6roz.

3 .4.3.2. Ugyh6tral6k feldolgoz6sa miatt

sztikri
feldplgoz6sa 6rdek6ben az igyet azok kozott kell kiosztani, aklket az

olgo zfs 6r a kij elo ltek.

3.4.3.3. A m6sod- 6s hatgnadfokri fehilbir6latok sz6m6nak kiegyenlit6se v6gett

Btintet6 6s civilisztikzi
A munkaterhek egyepl6v6 t6te16t az ijgy kioszt6sn6l is figyelembe kell venni, az titallnos
iigyeloszt6si rendtdl ennek 6rdek6ben el lehet t6mi, 6s az alacsonyabb iigyszhmu iiggyel
dolgoz6 taniicsra letret szign6lni azzal, hogy a civilisztikai i.igyszakban a harmadfoku
felrilbir6lat nem 6rtelrh ezheto.

3.4.3.4. Az iigyek 6rkez6s6bol ad6d6 egyenlotlens6g kikiiszobol6se 6rdek6ben

Biintet6 6s civilisztikd
Nemperes elj6r6s esep6n, ha ugyanazon iigyben tobb fellebbez6s van elt6ro
els6 kiosztSsra keriiltl a tobbit ts az kapja, az igy mutatkoz6 e1t6r6st az ezt
tigyekb6l_kompenz6kii kell.

3.4.4. Egy6b koriilm6nyekhez k6pest

3 . 4 . 4 . I. It 6lke z 6 si szrinet tartama alatt I mtatt

Brintet6 6s civilisztika
A nemperes tigyek fu,ijgyelett rend szerint keriilnek elbir6liisra, az igy keletkezett iigyeloszt6si
ktil6nbs6g kompenz6trSsra nem kenil.

3.4.4.2. Bir6 t6vo116te m[att, figyelemmel azigy jelleg6re

Biinteto 6s civilisztikd
A m6r kiosztott iigyek kurrenci6lis iigyint6z6s6t a tanScs elnoke 6ltal kijekih.bir6 vlgzi.

3.4.4.3. Bir6 szolg6lati yiszony6nak megszun6se miatt

Btinteto 6s civilisztika
Az iigyeket azok k<jzott

szhmon, akire az
k<ivetoen 5rkezett

kell megosztani, akik annak elint6z6s6re jogosultak.
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3.4.4.4. Bir6 tart6s (30 napot meghalad6) t6voll6te miatt

Biinteto 6s civilisztika
Aziigy fitoszthsra keriil (16sd 3.7 .1.)

3 .4.4.5. Tcibb szempont egyi.ittes fennfllisa

BtintetS 6s civilisztika
A jogszabillyok 61tal mefltaLfirozott, i.igykioszlfst alapvetoen
6lveznek, a c6l szertis 6gi szempontok csak ezeket kovetik.

3.4.5. Egy6b tervezhelo kiv6telek

3.5. A vezetok 6ltal inllzett iigyek kioszt6sfnak m6dszere

Brinteto
Az |ltalfnos szign6liisi rend szerint azzal,
esetben n6v szerint kertil megjelol6sre peres

Civilisztika
Az 6ltal6nos szign6l5si rend szeint, atanhcsszhm felttintet6s6vel.

3.6. Az rigykioszt6s menete

3.6.1. A kiosztand6 iigybemutatSsa az rigykiosztisra jogosultnak

3.6.2. Az iratutja, a krizremrikodok feladatai

BiintetS 6s civilisztika

3.7 . Az 6toszt6s rendje

3.7.1. Az Stoszths esetei

Biintet6 6s civilisztika
Az elj5r6 tan6csot legk6s6bb az irat bemutat6s6t kriveto munkanapoh t<i tcett jelolni, 6s az iratot
a kijelol6s ut6n nyomban vissza kell juttatni az todfnak.

t6nyezok priorit6st

tan6cselnrike minden

A koll6giumvezet6 leir6ja minden munkan
6tad6kcinywel 6tveszi az uj iratokat, azokat el
majd a kiszign6l5st kovet6en visszaviszi 6s 6ta
tan6csok leir6i naponta fitveszik a tan6cs iratart

Biinteto
Az tigyek fitoszthshra csak kiv6telesen, a Bris
kertilhet sor azzal, hogy ilyen esetben a
meghatfirozott 6ltal6nos szab6lyok szerint tort
biro szolgfilati viszonyinak megszrin6se, tart6s
is figyelemmel t6voll6te, az egyenletes
feldolsozilsa eset6n.



Civilisztika
iv6telesen - elsosorban a kiosztilst kovetoen

32. $-6ban el6irt felt6telek fenn5ll6sa eset6n

iigyelosztilsi rendben megltatirozott 6ltal6nos

3.7 .2. Elj6r6s ld,gy fitoszt(tsakor

Biinteto 6s civilisztikd
Az eintett tan6csel{ok jelz6se alapjhn a koll6giumvezet6 Stszignillja
kovet6en a leir6 visszaviszi 6s 6tadja a polg6i, illetve biinteto irod6nak,
leir6ja azt frfueszi 6s eilhelyezi a tan6cselnok aszta16n.

3.8. A helyettesit6s rendje

BtntetS 6s civilisztika
Az itelkezesben kiv6telesen - it6lkez6si sziinetben vagy halaszt6st nem turo m5s esetben, az
adott iigyszak bir6inak akad|lyozlatiisa eset6n - az it6l6thbla m5sik igyszakdba beosztott bir6i
is r6szt vehetnek.

3.9. A fellebbviteli t[n6csn61 a torv6nyben meghathrozotthoz k6pest magasabb letszfim
feltiintet6se, az el6r6 tan6csot alkot6 bir6k kor6nek meghathrozhsa, a tobbi tan6csba
beosztott bir6 - kis bir6i 16tsz6mb6l vagy szakosod6sb6l ad6d6 v6ltoz6 osszet6tehi
tan6csok eset6ben.

Biinteto 6s civilisztika
A nagyobb lltszhmro
szereoeltetni kell.

6s az ilyen tan6csot alkot6 bir6k szem6ly6rol s2616 dontdst az iratban

Szeged, 20 I 9. auguszfis 23.

Dr. Kiss Gabriella
a Szegedi It6l6tibla el

az iratol, majd ezt
ahonnan azii lanhcs
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Polgiiri Koll6gium

Kirendel6s az
it6lfthblfihoz

In!6zett iigycsoport

I.
tan6cs

Dr. Kiss Gabriella megbizotl
elnok (tan6cseln<ik) 6s

Dr. Szegho Katalin
kolldgiumvezetoi feladatokkal
megbizott tan6cselnok
2019.07.17-ig,
kolldgiumve zeto 20 79 .07 .lB -
t6l
Dr. Bdnfalvi-Botty6n Csilla
bir6
Dr. B6lind Attila bir6
Dr. Kdlm6n Gy<irgyi bir6s6gi
titk6r
Erdein6 Pdk Tiinde tisztviselo
Czirokn6 Horv6th Gabriella
tisztvisel6

kiviili k6rokoz6s,
kozhatalml j ogkcirben okozott

- e g6szs6gtigyi int6zm6nyekkel
szembeni li6rt6rit6si p erek;
- s6relemd{j ir6nti, szemdlyis6gi
j ogok meg$6rtds6vel cisszefiiggo

II.
tanScs

Zan6czn6 dr. Ocsk6 Erzs6bet
megbizott tan6cselnok
Dr. Lengyel N6ra bir6
Dr. Tolna Andr6s bir6
Dr. Gruber Katalin bir6s6si
titk6r
6rdcighn6 Voros Agnes
tisztviselo
Lhz6r Andrea tisztvi sel6

kolc sc!,nszerzod6s ek,

elj6r6ssal osszefligg6

III.
tan6cs

Dr. Ga6ln6 dr. JobbSgy ndik6
tan6cselnok
Dr. Dobler L6szl6biro
Dr. B6ri Andr6s bir6
Dr. Pint6r Alexandra bir6s6si
titk5r
D6k6ny JSnosn6 tisztviselo
Lengyel Krisztina tisztviselo

- a v6llalkQz6sok egym6s krjzotti,
gazdasbgiN,6rgyu - dologi jogi,
szerzod6sijogi 6s egy6b - peres 6s

- a felsz6mol5si elj6r6ssal, cs6d-,

vagyonren$ezdsi elj 6rSsokkal
osszefirggo peres 6s nemperes

iosvit6k:
- a v ezet6 tisztsdsvisel6
felelossdsdVel osszefli



ry.
tan6cs

Dr. H6mori Attila tan6cselnd
Dr. BSnfalvi-BottV6n Csilla

Dr. Dobler Lflszlobir6
Dr. B6lind Attila bir6
Dr. K6lm6n Gyorgyi 6s dr.
Pint6r Alexandra Qir6s6gi
titk6r
N6methnd Hoffnei Ildik6

Lengyel Krisztina tisztvisel6

- avilllalkozSsok egym6s kcizdtti,
gazdasSgitilrgyu - dologi jogi,
szerz6d6sijogi 6s egy6b -peres 6s

nemperes iigyei;
- t6rsas6gi j ogvit6k, c6gbir6s6gi
elj6r6ssal osszefi.iggo peres 6s

nemperes tigyek;
- c6gnek nem mindsril6 szervezetek
ny ilv fintarthsb a v6t el 6vel, i ll etve
mtiktjd6siikkel osszefliggo peres 6s

nemperes iigyek;
- A fe1sz6mo15si eij6rSssal, cs6d-,
ad6ss6grendez6si- 6s

vagyonrendez6si elj Sr6sokkal
<isszefiiggo peres 6s nemperes
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Biintet6 Koll6gium

Kirendel6 s az itellthblSho z

Dr. Harangoz6 Attila
tan6cselnrik
Dr. Cserh6ti Agota bir6
Sefta M6rta dr. bir6
Dr. Gyuris GSbor bir6sdgi
iigyintlzo

minden
iigycsoportba
tartoz6 igy

a lcrilfiildi it6let
6rv6ny6nek
elismer6s6vel

Dr. Mezolaki Erik tan6cseLeok
Dr. Benedek Tibor tan6cselnok
havonta egytSrgyalilsi 6s egy
tan6csiil6ses napon
Dr. Hal6sz Edina bir6
Dr. Nagy Erzs6bet bir6
Dr. G6l Andor bir6s6gi titkSr
Szarvas Ev a Zsuzsanrta bir6s6si

minden
iigycsoportba
tartoz6 iigy

Dr. Jo6 Attila
tan6cselnok
Dr. Katona Dorottya bir6
Dr. Kiss D5niel bir6
Dr. Luk6cs Lilla bir6s6gi titk6r
Hargitai Tiborn6 bir6s6gi
tsyintez6 201 9 .06.3 | -1

minden
iigycsoportba
tartozo ijgy

Dr. Hegedris IstvSn
koll6giumvezet6 havonta egy
t6rgyal6si napot 6s egy
tan6csiil6ses napot elnokol az
LBf. tan6ccsal kezdve. minden


