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A Győri Ítélőtábla Büntető Kollégiumának bírái: 

 

Dr.Nagy Zoltán kollégiumvezető 

 

Dr.Kovács Tamás  ítélőtáblai tanácselnök 

 

Dr.Takácsné dr.Helyes Klára ítélőtáblai bíró 

 

Dr.Miklós Mária ítélőtáblai bíró  

 

Dr.Csák Csilla ítélőtáblai bíró 

 

Dr.Zólyomi Csilla ítélőtáblai bíró  

 

  

A Győri Ítélőtábla I. számú büntető fellebbviteli tanácsa Dr. Kovács Tamás 

tanácselnök elnökletével, heti rendszerességgel keddi napokon, az ítélőtábla 

székhelyén, a fsz. 1. tárgyalótermében tartja tárgyalásait és nyilvános üléseit. 

Szükség esetén (pl. a tárgyalás, nyilvános ülés elhalasztása, elnapolása, soron 

kívüli ügyek kitűzése, keddre eső munkaszüneti nap esetén) a büntető 

fellebbviteli tanács szerdai vagy csütörtöki napokon tart ugyanitt tárgyalást, 

nyilvános ülést.  
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Az I. számú büntető fellebbviteli tanács heti rendszerességgel csütörtöki napon, 

a tanácselnök által kitűzött időben tanácsüléseket tart, a tanácsülések helye a 

II.em.204. sz. alatti tanácskozó. A tanács elnöke szükség esetén további napokra 

is tűz tanácsüléseket.  

 

 

A II. számú büntető fellebbviteli tanács dr. Nagy Zoltán kollégiumvezető 

elnökletével minden mások héten csütörtökön a fsz. 1. számú 

tárgyalóteremben tartja tárgyalásait és nyilvános üléseit, valamint a 

tanácsüléseket.  

 

A fellebbezési tanácsok tagjai (az ügy előadója és a tanács harmadik tagja) 

félévenként előre összeállított – a büntető bírákkal egyeztetett – beosztás rendje 

szerint vesznek részt az ügyek intézésében akként, hogy a bírák felváltva az I. 

számú, illetve a II. számú tanács munkájában folytatnak ítélkező tevékenységet..  

 

Akadályoztatás esetén a büntető fellebbviteli tanácsban dr. Kovács Tamás 

tanácselnök és dr. Nagy Zoltán kollégiumvezető egymást kölcsönösen 

helyettesítik, dr. Takácsné dr. Helyes Klára, dr. Miklós Mária, dr. Csák csilla és 

dr. Zólyomi Csilla bálabírák a kollégiumvezető és a tanácselnök intézkedése 

alapján egymást helyettesítik. 

 

A büntető ügyek – érkezésük sorrendjében – automatikusan akként kerülnek a 

tanácsok részére kiosztásra, hogy a peres ügyek kétharmadát az I. számú, 

egyharmadát a II. számú tanács kapja.  

 

Kizárási ok fennállása esetén, vagy munkaszervezési okokból az ítélőtábla 

elnöke, elnökhelyettese vagy kollégiumvezetője intézkedik az eljáró tanács 

kijelöléséről. 

 

 

Győr, 2011. évi december hó 9. napján. 

 

 

       

  

                     Dr. Havasiné dr. Orbán Mária  
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