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SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
POLGÁRI-GAZDASÁGI-KÖZIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM
2016. ÉVI - KIEGÉSZÍTETT - ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

Másodfokú ügyek:
2.Pf-Gf. tanács:
- Dr. Komáromi Zoltán törvényszéki tanácselnök;
- Dr. Doblerné dr. Alács Ágota törvényszéki bíró;
- Dr. Pap János törvényszéki bíró.
A kiosztásra kerülő ügyek típusa:
- munkaügyi peres és perenkívüli ügyek;
- szerződésen kívüli kártérítési perek;
- vegyes kötelmi perek (elsősorban biztosítási szerződéssel és szerződésszegéssel
kapcsolatos ügyek);
- gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos perek;
- gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitájából eredő ügyek;
- lízingszerződésből eredő jogviták;
- fizetési meghagyással kapcsolatos nemperes ügyek;
- egyéb nemperes ügyek (letét; pszichiátriai intézeti gyógykezelés; kizárási bejelentés)
- közigazgatási peres és peren kívüli ügyek;
- végrehajtási nemperes ügyek,
- devizahiteles nemperes ügyek ( a 2014. évi XL. tv. szerint ),
- adósságrendezési eljárással kapcsolatos nemperes ügyek ( a 2015. évi CV. tv. szerint ).
Tárgyalás helye, ideje: I. emelet 109. sz. tárgyalóterem: kedd; csütörtök

4.Pf. tanács:
- Dr. Nagy Zsuzsanna törvényszéki tanácselnök;
- Dr. Krajkó Zsuzsanna törvényszéki tanácselnök;
- Dr. Fogarasi Ferenc törvényszéki bíró.
A kiosztásra kerülő ügyek típusa:
- családi jogi perek;
- lakásügyi perek;
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közüzemi szerződésekkel kapcsolatos perek;
- végrehajtási perek;
- öröklési perek;
- tartási (öröklési) szerződéssel kapcsolatos perek;
- vegyes kötelmi perek (vállalkozási szerződésekkel és ingatlanokkal kapcsolatos ügyek
stb.);
- tulajdoni perek; birtokvédelmi perek; társasházzal kapcsolatos perek;
- nemperes hagyatéki ügyek; egyéb közjegyzői nemperes ügyek;
- végrehajtási nemperes ügyek;
- fizetési meghagyással kapcsolatos nemperes ügyek;
- esetenként közigazgatási peres és peren kívüli ügyek,
- devizahiteles nemperes ügyek ( a 2014. évi XL. tv. szerint ),
- adósságrendezési eljárással kapcsolatos nemperes ügyek ( a 2015. évi CV. tv. szerint ).
Tárgyalás helye, ideje: I. emelet 109. sz. tárgyalóterem: hétfő; szerda.

Dr. Tárkány-Szűcs Babett a törvényszék elnöke tárgyal esetenként a törvényszék
hatáskörébe tartozó elsőfokú polgári-gazdasági peres ügyeket az ügyérkezés
emelkedésének függvényében.
Tárgyalás helye és ideje: Egyeztetés szerint

Törvényszéki hatáskörbe tartozó elsőfokú polgári, gazdasági és közigazgatási ügyek:

1./ Dr. Vágó Mária törvényszéki bíró:
kiemelt jelentőségű perek
polgári peres ügyek (elsősorban szerződéses jogviták; házastársi és élettársi közös
vagyon megosztásával kapcsolatos perek és a cégnek nem minősülő szervezetek ellen
indított perek);
polgári nemperes ügyek intézése (jogtanácsosi bejegyzés, általános meghatalmazás
nyilvántartásba vétele, letéti ügyek stb.);
általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele;
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadására irányuló perek.
esetenként közigazgatási peres és peren kívüli ügyek intézése
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái,
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek.
Tárgyalás helye, ideje: I. emelet 103. tárgyalóterem: hétfő, szerda

2. Dr. Némethné dr. Suták Anikó törvényszéki bíró:
kiemelt jelentőségű perek,
polgári peres ügyek (elsősorban szerződéses jogviták; öröklési perek; kártérítési
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perek; egyéb vegyes kötelmi perek);
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadására irányuló perek;
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái,
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek.
Tárgyalás helye, ideje: I. emelet 103. tárgyalóterem: kedd; csütörtök 109

3./ Dr. Gál Marianna törvényszéki bíró:
kiemelt jelentőségű ügyek,
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái, elsősorban nemzetközi
árufuvarozási, vagy szállítmányozási szerződéssel kapcsolatos egyéb kötelmi jogi perek,
lízingszerződéssel kapcsolatos perek)
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadására irányuló perek;
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek.
Tárgyalás helye,ideje: I. emelet 109. tárgyalóterem: hétfő délután
I. emelet 115. tárgyalóterem: szerda

4./ Dr. Cseh Attila törvényszéki tanácselnök:
kiemelt jelentőségű ügyek,
polgári peres ügyek (elsősorban szerzői jogi perek; személyiségvédelmi perek; sajtóhelyreigazítási perek, kártérítési perek, egyéb vegyes kötelmi perek),
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadására irányuló perek
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái,
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek.
Tárgyalás helye, ideje: I. emelet 111. tárgyalóterem: hétfő, szerda

5./ Rózsáné dr. Markó Zsuzsanna törvényszék elnökhelyettese:
az elnökhelyettese és a 2.Pf. és 4.Pf. tanácsba beosztott törvényszéki bírák alakítanak
szükség szerint tanácsot a közigazgatási másodfokú peren kívüli ügyekben.

6./ Dr. Szűcs Károly törvényszéki bíró:
kiemelt jelentőségű perek;
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái (elsősorban szerződésszegéssel
kapcsolatos jogviták; kártérítési perek; végrehajtási perek; cég tagjának kizárásával
kapcsolatos perek; a cég és a cég tagjai közötti tagsági jogviszonyon alapuló perek; a cég
szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek, egyéb kötelmi perek);
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadására irányuló perek;
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek.
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Tárgyalás helye, ideje: I. emelet 109. sz. tárgyalóterem: szerda délután és péntek (egész
nap)

7./ Dr. Lakatos Péter törvényszéki kollégiumvezető:
kiemelt jelentőségű perek;
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadására irányuló perek;
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái (elsősorban vállalkozási
szerződésekkel kapcsolatos jogviták; egyéb kötelmi perek)
polgári peres ügyek (elsősorban szerződéses jogviták és személyiségvédelmi perek);
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek;
cégbejegyzési határozat hatályon kívül helyezése iránti perek,
a cég és a cég tagja közötti tagsági jogviszonyon alapuló perek,
a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek.
Tárgyalás helye, ideje: I. emelet 115. tárgyalóterem: hétfő, páratlan héten péntek;

8./ Dr. Tóth Gabriella törvényszéki bíró:
kiemelt jelentőségű ügyek,
elsőfokú polgári, gazdasági, esetenként közigazgatási ügyek (elsősorban tisztességtelen
szerződési feltételek megtámadására irányuló perek),
elsőfokú polgári- gazdasági tulajdonjogi jogviták,
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái,
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek.
Tárgyalás helye, ideje: I. emelet 115. tárgyalóterem: szerda
I. emelet 103. tárgyalóterem: péntek

9./ Dr. Varga Annamária törvényszéki bíró:
kiemelt jelentőségű ügyek,
elsőfokú polgári, gazdasági, esetenként közigazgatási ügyek (elsősorban tisztességtelen
szerződési feltételek megtámadására irányuló perek),
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái,
felszámolási ügyek, gazdasági nemperes ügyek.
Tárgyalás helye, ideje: I. emelet 115. tárgyalóterem: kedd, csütörtök

10./ Dr. Both Ödön törvényszéki tanácselnök:
társadalmi szervezetek megszüntetésével kapcsolatos perek,
tisztességtelen szerződési feltételek megtámadására irányuló perek,
a törvényszék hatáskörébe tartozó elsőfokú polgári peres ügyek az ügyérkezés
emelkedésének függvényében
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Tárgyalás helye, ideje: I. emelet 103. tárgyalóterem: kedd, péntek
11./ Dr. Juhász Annamária törvényszéki bíró:
2016. január 1-június 30. közötti időszakban a makói járásbírósági ügyei mellett a
következő törvényszéki elsőfokú ügyeket tárgyalja
kiemelt jelentőségű ügyek,
elsőfokú polgári, gazdasági, esetenként közigazgatási ügyek (elsősorban tisztességtelen
szerződési feltételek megtámadására irányuló perek),
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái,
Tárgyalás helye, ideje: egyeztetés szerint

12./ Dr. Gyengéné dr. Nagy Márta járásbírósági bíró:
2016. január 1-június 30. között a szegedi járásbírósági ügyeinek intézése mellett a
következő törvényszéki elsőfokú ügyeket tárgyalja:
kiemelt jelentőségű ügyek,
elsőfokú polgári, gazdasági, esetenként közigazgatási ügyek (elsősorban tisztességtelen
szerződési feltételek megtámadására irányuló perek),
gazdálkodó szervezetek egymás közötti vegyes jogvitái,
Tárgyalás helye, ideje: fszt. 3. sz. tárgyalóterem, hétfő-szerda

13./ A 2.Pf. és a 4.Pf. tanács tagjai az ügyérkezés függvényében elsősorban
tisztességtelen szerződési kikötések érvénytelenségének megállapítása iránti elsőfokú
polgári, gazdasági ügyeket is intéznek.

14./ Dr. Duxné dr. Velcsov Katalin csoportvezető törvényszéki bíró:
a cég és a cég tagja közötti tagsági jogviszonyon alapuló perek (kivéve a tag kizárása
iránti perek);
a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek;
bejegyzés, módosítás:
részvénytársaság (egyszerűsített is);
korlátolt felelősségű társaság (egyszerűsített is);
Cgpk., Cgt. ügyek
Tárgyalás helye: Szeged, Tábor u. 4. fszt 1.

15./ Dr. Lekrinczki Andrea törvényszékre felrendelt városi bírósági bíró:
- cégbejegyzési határozat hatályon kívül helyezése iránti perek;
a cég és a cég tagja közötti tagsági jogviszonyon alapuló perek (kivéve a tag kizárása
iránti perek);
a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek;
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Bejegyzés, módosítás:
- korlátolt felelősségű társaság (egyszerűsített is);
- Cgpk., Cgt. ügyek;
Tárgyalás helye: Szeged, Tábor u. 4. fszt. 1.

16./ Dr. Tímár Tamás törvényszéki bíró
- Bejegyzés, módosítás:
- szövetkezet;
- korlátolt felelősségű társaság (egyszerűsített is);
- vízgazdálkodási társulat;
- erdőbirtokossági társulat;
- végrehajtói iroda;
- Cgpk., Cg. ügyek;
Tárgyalás helye: Szeged, Tábor u. 4. fszt. 1.

17./ Dr. Ravasz László törvényszéki bíró
- cégbejegyzési határozat hatályon kívül helyezése iránti perek,
- a cég és a cég tagja közötti tagsági jogviszonyon alapuló perek (kivéve a tag kizárása
iránti perek),
- a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek.
Bejegyzés, módosítás:
- szövetkezet,
- korlátolt felelősségű társaság (egszerűsített is)
- Cgpk., Cgt. ügyek
Tárgyalás helye: Szeged, Tábor u. 4. fszt. 1.

18./ Dr. Fogarasiné dr. Kispéter Judit, dr. Nagy Ágota, dr. Pesei Zsuzsanna bírósági
titkárok feladata:
- betéti társaság;
- közkereseti cég;
- kereskedelmi képviselet;
- külföldi cég magyarországi fióktelepe;
- Cgpk. ügyek;
- egyszerűsített eljárásban: kft; bt-vel kapcsolatos ügyekben intézkedések ellátása.
Tárgyalás helye: Szeged, Tábor u. 4. fszt. 1.
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19./ Dr. Vágó Mária csoportvezető
Dr. Karácsonyi Katalin bírósági titkár
Dr. Borsos Judit bírósági titkár
Dr. Ottovay István bírósági titkár

Az alapítványok és a társadalmi szervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatos
intézkedések ellátása dr. Vágó Mária csoportvezető, dr. Karácsonyi Katalin, dr. Borsos
Judit és dr. Ottovay István bírósági titkárok feladata. A titkárokra az ügyek kiosztása az
ügyek érkezési sorrendjében kerül sor.
Az alapítványok és a társadalmi szervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatos
intézkedések ellátása a 210/2001. /X. 31./ Korm. sz. rendeletben meghatározott
intézkedések ellátása dr. Szűcsné Benkő Erzsébet, Matolcsi Éva, dr. Somogyi Nóra
bírósági ügyintézők feladata.
20./ Dr. Lakatos Péter kollégiumvezető,
dr. Bródiné dr. Pördi Ágnes bírósági titkár
dr. Knódel Márta bírósági titkár
dr. Baltás Daniella bírósági ügyintéző
Pappné Miklós Edit bírósági ügyintéző
Szénási Anita bírósági ügyintéző
A felszámolási nemperes ügyekkel kapcsolatos intézkedések ellátása dr. Lakatos Péter
kollégiumvezető, dr. Bródiné dr. Pördi Ágnes bírósági titkár, dr. Knódel Márta bírósági
titkár, dr. Baltás Daniella, Pappné Miklós Edit és Szénási Anita bírósági ügyintézők (a
2010/2001. (X. 31.) Korm. rend meghatározottak szerint) feladata.
A bírói tanácsok és bírák helyettesítése:
Az egyes tanácsok, illetve bírák akadályoztatása esetén helyettesítésük az adott
szakágon belül, az oda beosztott bírói tanács és törvényszéki bírák útján történik.
Az ügyek kiosztásának (szignálásának) rendje és módja:
A törvényszék első- és másodfokú tanácsai között az ügyek kiosztását a kollégiumvezető
végzi a kollégium által elfogadott éves ügyelosztási rend alapján, figyelemmel az ügyek
érkezési sorrendjére és az arányos munkateher elosztásra is.
A másodfokú tanácsok tagjai az ügyérkezés függvényében elsősorban tisztességtelen
szerződési kikötés érvénytelenségének megállapítása iránti elsőfokú polgári, gazdasági
ügyeket is intéznek érkezési sorrendben.
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A másodfokú ügy előadóját a fellebbezési tanács elnöke jelöli ki az ügyelosztási terv
keretei között saját belátása szerint, törekedve a tanácsba beosztott bírák egyenlő
munkaterhének kialakítására és folyamatos fenntartására.
A felszámolási ügyek kiosztását a kollégiumvezető végzi az ügyelosztási rendben
meghatározott bírák között, az ügyek érkezési sorrendjében, de figyelembe véve a
bíráknál a peres ügyek és a felszámolási ügyek miatti leterheltséget, továbbá, hogy az
adott cég elleni felszámolási ügyeket ugyanazon bíró intézze.

A Cégbíróságon az ügyek szignálását a cégbíróság csoportvezetője, illetve az iroda végzi
az alábbiak szerint:
az iroda szignál:
az alapítványok és társadalmi szervezetek nyilvántartásba vételének ügyelosztását az
ügyelosztási rend alapján automatikus szignálással az irodavezető végzi.
az új cégek esetén, amennyiben egyszerűsített eljárásban (egy órás ügyek) nyújtják be a
kérelmet (az ügyet az a bíró, illetve titkár kapja, aki az érkezés időpontjában ügyeletes);
cégtörvényességi ügyek (automatikusan az a személy kapja, akinek a nevén volt az a
cégügy, amely a törvényességi eljárással érintett)
a cégbíróság csoportvezetője szignál:
az ún. általános eljárás szerinti ügyeknél az ügyelosztási rendben meghatározott módon,
figyelemmel az ügyek érkezési sorrendjére és az egyenletes terhelés követelményére is.
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A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK
2016. ÉVRE VONATKOZÓ ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

I. A FELLEBBVITELI TANÁCSOK

A Szegedi Törvényszék büntető ügyszakában 2016. január hó 1. napja és 2016.
december hó 31. napja között négy állandó (összesen három teljes) büntető fellebbviteli
tanács ítélkezik.

I/A.
A BÜNTETŐ FELLEBBVITELI TANÁCSOK ÖSSZETÉTELE

1.Bf. tanács
Tanácselnök: dr. Joó Attila kollégiumvezető
A tanács tagjai:
Dr. Katona Dorottya és dr. Berkes Tamás törvényszéki bírók előadó bíróként és szavazó
tanácstagként egyaránt.
Jegyzőkönyvvezető: Retkovszki Erzsébet
Tárgyalási napok: Minden hónap utolsó keddjén.
Tárgyalóterem: I. emelet 117. számú tárgyaló.

2.Bf. tanács
Tanácselnök: dr. Kovalcsik Éva törvényszéki tanácselnök
A tanács tagjai:
Dr. Kiss Dániel és dr. Nógrádi Beáta törvényszéki bírók előadó bíróként és szavazó
tanácstagként egyaránt.
Jegyzőkönyvvezető: Babrián Zsuzsanna
Bírósági ügyintéző: dr. Varga Péter László
Tárgyalási napok: minden héten kedden
Tárgyalóterem: I. emelet 112. számú tárgyaló.
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3.Bf. tanács
Tanácselnök: dr. Szabó András csoportvezető, törvényszéki bíró.
A tanács tagjai:
Dr. Katona Dorottya és dr. Berkes Tamás törvényszéki bírók előadó bíróként és szavazó
tanácstagként egyaránt.
Jegyzőkönyvvezető: Árva Andrásné
Bírósági ügyintéző: dr. Teiszl Gerda
Tárgyalási napok: minden hónap első három hétfőjén
Tárgyalóterem: I. emelet 112. számú tárgyalót.

4.Bf. tanács
Tanácselnök: dr. Bakos Éva törvényszéki tanácselnök
A tanács tagjai:
Ila Tóthné dr. Vörös Erika és Juhászné dr. Prágai Erika törvényszéki bírák előadóbíróként
és szavazó tanácstagként egyaránt.
Jegyzőkönyvvezető: Osváth Gabriella
Bírósági ügyintéző: dr. Farkas Mihály
Tárgyalási napok: Minden héten szerda.
Tárgyalóterem: I. emelet 112. számú tárgyaló
Amennyiben az adott ügy tárgya, szakmai megítélése indokolja, úgy az érintett
másodfokú tanács elnöke a kollégiumvezetőn keresztül kérheti a törvényszék elnökét,
hogy az ügy érdemi elintézésében és a határozathozatalban szavazó tanácstagként a
törvényszék más ügyszakba beosztott bírója vegyen részt. Ezen bíró személyéről és
beosztásáról a törvényszék elnöke határoz.
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I/B.
A BÜNTETŐ FELLEBBVITELI TANÁCSOK ÁLTAL
TÁRGYALT ÜGYCSOPORTOK

Az 1.Bf., a 2.Bf., a 3.Bf. és a 4.Bf. fellebbviteli tanácsok egyaránt eljárnak a Szegedi
Törvényszék hatásköre és illetékessége alá tartozó valamennyi peres és peren kívüli
ügycsoportban, beleértve a kiemelt jelentőségű ügyeket is (Be. XXVIII/A. fejezet).

I/C.
A BÜNTETŐ FELLEBBVITELI TANÁCSOK TAGJAINAK HELYETTESÍTÉSE

Dr. Joó Attila kollégiumvezetőt akadályoztatása esetén dr. Szabó András csoportvezető,
törvényszéki bíró helyettesíti.
Dr. Szabó András csoportvezető, törvényszéki bírót akadályoztatása esetén dr. Joó Attila
kollégiumvezető helyettesíti.
Dr. Kovalcsik Éva törvényszéki tanácselnököt akadályoztatása esetén dr. Bakos Éva
törvényszéki tanácselnök helyettesíti.
Dr. Bakos Éva törvényszéki tanácselnököt akadályoztatása esetén dr. Kovalcsik Éva
törvényszéki tanácselnök helyettesíti.
Szükség esetén a kollégiumvezető, vagy távollétében a csoportvezető a kijelölt személy
helyett másik tanácselnököt bízhat meg a helyettesi feladatok ellátásával.
Az 1.Bf., 2.Bf., 3.Bf. és 4.Bf. tanács tagjait akadályoztatásuk esetén a kollégiumvezető
által kijelölt másik törvényszéki vagy kirendelt bíró helyettesíti.

I/D.
A BÜNTETŐ FELLEBBVITELI TANÁCSOK ÁLTAL
TÁRGYALT ÜGYEK ELOSZTÁSA

1) A büntető fellebbviteli tanácsok által tárgyalt peres és peren kívüli ügyeket dr. Szabó
András csoportvezető, törvényszéki bíró szignálja, akit akadályoztatása esetén dr. Joó
Attila kollégiumvezető helyettesít. A csoportvezető és a kollégiumvezető egyidejű
akadályoztatása esetén a szignálást a kollégiumvezető által kijelölt törvényszéki
tanácselnök végzi.
2) A büntető nem peres ügyek kiosztása a 2.Bf., 3.Bf. és 4.Bf. tanácsok között érkezési
sorrendben, válogatás nélkül történik.
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Ezen szignálási rendtől a 2016. évi törvénykezési szünetben és a 2016. december havi
szabadságolások ideje alatt lehet eltérni, az e körben megállapított beosztások szerint.
Az eltérést indokolhatja továbbá egy adott időtartamban bekövetkező munkaszervezési
probléma is (pl.: tanács elnökének vagy beosztott bírónak tartós távolléte).
Az 1.Bf. tanács szükség szerint vesz részt a büntető nem peres ügyek intézésében.

3) A büntető fellebbezett peres ügyek kiosztása – az alábbi kivételekkel – az 1.Bf., 2.Bf.,
3.Bf. és 4.Bf. fellebbviteli tanácsok között válogatás nélkül, érkezési sorrendben történik,
annak figyelembe vételével, hogy az 1.Bf. tanács 0,25, míg a 3.Bf. tanács 0,75 tanácsként
ítélkezik (1-4-3-4 ügy kiosztása).

A fenti szignálási rendtől el kell térni, amennyiben a sorra kerülő tanács valamely tagja
elfogult, avagy kizárt bíró. Ebben az esetben az adott peres ügyet a szignálási rend
szerint soron következő tanács kapja meg. A korábban hatályon kívül helyezett ügyet
ismételt felterjesztés esetén a hatályon kívül helyező másodfokú tanácsra kell szignálni.
Az általános szignálási rendtől eltérően, érkezési sorrendben, egyenlő arányban kell
kiosztani a kiemelt jelentőségű ügyeket (Be. 554/B. §), valamint a jelen ügyelosztási rend
alapján „nagy ügynek” minősülő fellebbezett peres ügyeket.
„Nagy ügynek” minősül a fellebbezett peres ügy, amennyiben:
- a fellebbezéssel érintett vádlottak száma 1-2 és az elsőfokú ítélet 50 oldalnál nagyobb
terjedelmű,
- a fellebbezéssel érintett vádlottak száma 2-6 és az elsőfokú ítélet 40. oldalnál nagyobb
terjedelmű,
- a fellebbezéssel érintett vádlottak száma 6 feletti és az elsőfokú ítélet 30 oldalnál
nagyobb terjedelmű.

II. AZ ELSŐFOKÚ TANÁCSOK
A Szegedi Törvényszék büntető ügyszakában 2016. január hó 1. napja és 2016.
december hó 31. napja között négy állandó és az ítélkezés időszerűsége érdekében
kettő további törvényszéki elsőfokú tanács ítélkezik.
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II/A.
AZ ELSŐFOKÚ TANÁCSOK ÖSSZETÉTELE

1.B. tanács
A tanács elnöke: ifj. dr. Tóth Tibor törvényszéki bíró
Jegyzőkönyvvezető: Szabó Anna
Tárgyalási napok: kedd és csütörtök
Tárgyalóterem: keddenként I. emelet 108., csütörtökönként I. emelet 117. számú
tárgyaló.

2.B. tanács
A tanács elnöke: dr. Joó Attila kollégiumvezető
Jegyzőkönyvvezető: Retkovszki Erzsébet
Tárgyalási napok: minden hónap első három keddjén és szükség szerint csütörtökön
Tárgyalóterem: I. emelet 117. számú tárgyaló.

3.B. tanács
A tanács elnöke: Kissné dr. Gyuris Patrícia Szegedi Járásbíróság bírája, kirendelés
alapján
Jegyzőkönyvvezető: Csesznek Józsefné Szegedi Járásbíróság igazságügyi alkalmazottja,
kirendelés alapján
Tárgyalási napok: elsőfokú munkateherrel egyeztetve
Tárgyalóterem: szabad kapacitás szerint

4.B. tanács
A tanács elnöke: dr. Nagy Andrea törvényszéki bíró
Jegyzőkönyvvezető: Tóthné Zsikó Andrea
Tárgyalási napok: hétfő és szerda
Tárgyalóterem: I. emelet 117. számú tárgyaló.
5.B. tanács
A tanács elnöke: dr. Kiss Dániel törvényszéki bíró
Jegyzőkönyvvezető: Terhes Erika
Tárgyalási napok: tanács elnökének másodfokú ítélkezésével egyeztetve
Tárgyalóterem: szabad kapacitás szerint
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7.B. tanács
A tanács elnöke: dr. Seresné dr. Bathó Nikolett törvényszéki bíró
Jegyzőkönyvvezető: Terhes Erika
Tárgyalási napok: hétfő és szerda
Tárgyalóterem: I. emelet 108. számú tárgyaló.
Amennyiben a törvényszék, mint elsőfokú bíróság a Be. 14. § (4) bekezdése alapján két
hivatásos bíróból és három ülnökből álló tanácsban jár el úgy, amennyiben az ügy tárgya
és szakmai megítélése indokolja a tanács elnöke a kollégiumvezetőn keresztül, a
törvényszék elnökétől kérheti, hogy a tanács másik hivatásos bírája a törvényszék nem
büntető ügyszakba beosztott bírója legyen. Ezen bíró kijelöléséről és beosztásáról a
törvényszék elnöke határoz.

KB.I. tanács
A tanács elnöke: Dr. Égető Sándor katonai bíró
(részben a Makói Járásbíróságra és a Szegedi Járásbíróságra kirendelt bíró)
Jegyzőkönyvvezető: Pintérné Csendes Csilla
Tárgyalási napok: hétfő és szerda
Tárgyaló: Szeged, Sóhordó utca 5. földszint 20. szám alatti tárgyaló és szükség esetén a
Szegedi Törvényszék kijelölt tárgyalóterme
KB.II. tanács
A tanács elnöke: Dr. Kónya Tamás katonai bíró
(részben a Szegedi Járásbírósághoz kirendelt bíró)
Jegyzőkönyvvezető: Szántó Ágnes
Tárgyalási napok: kedd és csütörtök
Tárgyaló: Szeged, Sóhordó utca 5. földszint 20. szám alatti tárgyaló és szükség esetén a
Szegedi Törvényszék kijelölt tárgyalóterme

II/B.
AZ ELSŐFOKÚ TANÁCSOK ÁLTAL TÁRGYALT ÜGYCSOPORTOK

Az 1.B., 2.B., 4.B. és 7.B. tanácsok egyaránt tárgyalnak valamennyi törvényszéki
hatáskörébe tartozó elsőfokú ügyet (Be. 16. §. (1) bekezdés a-x) pontjai) ide értve a
kiemelt jelentőségű ügyeket is (Be. XXVIII/A. fejezet).
Az 1.B., 2.B., 4.B. és 7.B. tanácsok intézik a Szegedi Törvényszék hatáskörébe és
illetékességébe tartozó külföldi ítéletek érvényének elismerését (a nemzetközi bűnügyi
jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 46. § (1a) bekezdése).
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A 3.B. és 5.B. tanácsok a rájuk esetileg kiosztott ügyeket tárgyalják.
A katonai tanácsok a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó ügyeket tárgyalják (Be.
XXII. fejezet).
A katonai tanácsok tagjai szükség szerint részt vesznek a fellebbviteli tanácsok
munkájában is a kollégiumvezetővel történt előzetes egyeztetés szerint.

II/C.
AZ ELSŐFOKÚ TANÁCSOK TAGJAINAK HELYETTESÍTÉSE

Dr. ifj. Tóth Tibor törvényszéki
kollégiumvezető helyettesíti.

bírót

akadályoztatása

esetén

dr.

Joó

Attila

Dr. Joó Attila kollégiumvezetőt akadályoztatása esetén dr. ifj. Tóth Tibor törvényszéki
bíró helyettesíti.
Dr. Nagy Andrea törvényszéki bírót akadályoztatása esetén dr. Seresné dr. Bathó
Nikolett törvényszéki bíró helyettesíti.
Dr. Seresné dr. Bathó Nikolett törvényszéki bírót akadályoztatása esetén dr. Nagy
Andrea törvényszéki bíró helyettesíti.
Dr. Kiss Dániel törvényszéki bírót és Kissné dr. Gyuris Patrícia székhelyi bíróságokról
kirendelt bírót akadályoztatása esetén dr. Joó Attila kollégiumvezető helyettesíti.
A KB.I. és KB.II. katonai tanácsok elnökei akadályoztatásuk esetén egymást helyettesítik.

II/D.AZ ELSŐFOKÚ TANÁCSOK
ÁLTAL TÁRGYALT ÜGYEK ELOSZTÁSA

1) A törvényszéki elsőfokú hatáskörbe továbbá a katonai büntetőeljárás hatálya alá
tartozó büntetőügyeket dr. Joó Attila kollégiumvezető szignálja. Akadályoztatása esetén
a kollégiumvezetőt dr. Szabó András csoportvezető, törvényszéki bíró helyettesíti. A
kollégiumvezető és a csoportvezető együttes távolléte esetén a szignálást a
kollégiumvezető által kijelölt törvényszéki bíró végzi.
2) A törvényszéki elsőfokú ügyek szignálási rendje megegyezik a fellebbviteli tanácsok
által intézett peres és peren kívüli ügyek elosztása kapcsán a I/D/2. és I/D/3. pontoknál
már ismertetett renddel, az elsőfokú ítélkezésből származó értelemszerű eltérések
mellett az egyenlő munkateher, továbbá a gyakorlatban kialakult referáda rendszer
figyelembe vétele mellett. Az állandó törvényszéki elsőfokú tanácsok közül az 1.B., 4.B.
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és 7.B. tanácsok teljes tanácsként, míg a 2.B. tanács dr. Joó Attila kollégiumvezető ezen
munkaköréből származó feladataira tekintettel 0,375 tanácsként ítélkezik.
3) A katonai tanácsok szignálási rendje a peres és peren kívüli ügyek elosztásánál
egyaránt automatikus. Ennek megfelelően a páratlan sorszámú ügyeket a KB.I. tanács,
míg a páros sorszámú ügyeket a KB.II. tanács kapja. Ezen szignálási rend alól kivételt
elfogultság vagy a sorra kerülő tanács kizártsága eredményezhet. Ebben az esetben a
szignálási rendtől való eltérést azonnal kompenzálni kell.

III./ A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÜGYSZAK
A Szegedi Törvényszéken a büntetés-végrehajtási bírói feladatokat alapvetően dr. Sós
József törvényszéki bíró látja el. Azokban a jogkörökben, ahol a Bv. tv. bírósági titkár
önálló eljárását is megengedi, ott a szükséges feladatokat a bv. bíró felügyeletével a
törvényszék büntető ügyszakába beosztott bírósági titkár is elvégezheti.
Jegyzőkönyvvezető: Szögi Imréné és Juhász Anita.
Bírósági titkár: dr. Czédli-Deák Andrea.
A büntetés-végrehajtási bírót akadályoztatása esetén a kollégiumvezető által kijelölt
törvényszéki bíró helyettesíti.

IV./ A BÍRÓSÁGI VEZETŐK ÁLTAL TÁRGYALT ÜGYEK KÖRE ÉS
AZ EZEKRE VONATKOZÓ ELOSZTÁSI MÓD

Dr. Joó Attila kollégiumvezető a fentiekben már hivatkozott rend szerint a 2.B. tanácsban
valamennyi a törvényszéki elsőfokú hatáskörébe tartozó büntetőügyet tárgyal (Be. 16. §.
(1) bekezdés a-h) pont), míg az 1.Bf. tanács elnökeként valamennyi a Szegedi
Törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozó másodfokú büntető peres és nem
peres ügyet intéz, valamint tárgyal. A kollégiumvezető törvényszéki elsőfokú és
fellebbviteli tanácsban egyaránt tárgyal kiemelt jelentőségű ügyeket is (Be. XXVIII/A.
fejezet).
Dr. Szabó András csoportvezető, törvényszéki bíró a 3.Bf. tanács elnökeként valamennyi
a Szegedi Törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozó büntető peres és nem
peres ügyet intéz, valamint tárgyal. A csoportvezető tárgyal kiemelt jelentőségű ügyeket
is (Be. XXVIII/A. fejezet).
Dr. Kovalcsik Éva törvényszéki tanácselnök a 2.Bf. tanács elnökeként valamennyi a
Szegedi Törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozó büntető peres és nem
peres ügyet intéz, valamint tárgyal beleértve a kiemelt jelentőségű ügyeket is (Be.
XXVIII/A. fejezet).

17

Dr. Bakos Éva törvényszéki tanácselnök a 4.Bf. tanács elnökeként valamennyi a Szegedi
Törvényszék hatáskörébe és illetékességébe tartozó büntető peres és nem peres ügyet
intéz, valamint tárgyal beleértve a kiemelt jelentőségű ügyeket is (Be. XXVIII/A. fejezet).

V. A KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÜGYEK
(BE. XXVIII/A. FEJEZET) ELBÍRÁLÁSA

Az 1.Bf., 2.Bf., 3.Bf. és 4.Bf. tanácsok egyaránt tárgyalnak a Szegedi Törvényszék
másodfokú hatáskörébe és illetékességébe tartozó valamennyi kiemelt jelentőségű
ügyet (Be. 554/B. §).
Az 1.B., 2.B., 4.B. és 7.B. tanácsok egyaránt tárgyalnak a Szegedi Törvényszék mint
elsőfokú bíróság hatáskörébe és illetékessége alá tartozó valamennyi kiemelt
jelentőségű ügyet (Be. 554/B.§).
A 3.B. és 5.B. tanácsok tárgyalják az esetileg rájuk kiosztott, kiemelt jelentőségű ügyeket.
A KB.I. és KB.II. tanácsok tárgyalják a Szegedi Törvényszék mint Katonai Bíróság
hatáskörébe és illetékessége alá tartozó valamennyi kiemelt jelentőségű ügyet (Be.
554/B. §).

Elrendelem jelen ügyelosztási rend közzétételét.

Szeged, 2016. február 8. napján

