GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE

2014.El.III.A.13. szám
A GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ÜGYELOSZTÁSI RENDJE
2015. január 1. napjától
BÜNTETŐ SZAKÁG
A Győri Ítélőtábla Büntető Kollégiumának bírái:
Dr. Széplaki László kollégiumvezető
Dr. Kovács Tamás ítélőtáblai tanácselnök
Dr. Zólyomi Csilla ítélőtáblai bíró, mb. tanácselnök
Dr. Takácsné dr. Helyes Klára ítélőtáblai bíró
Dr. Miklós Mária ítélőtáblai bíró
Dr. Csák Csilla ítélőtáblai bíró
Dr. Vajda Edit ítélőtáblai bíró
Dr. Németh Balázs veszprémi törvényszéki bíró kirendeléssel 2015. december 31.
napjáig
Az ügyszakban az alábbi fellebbviteli tanácsok működnek:
Az 1-es számú fellebbviteli tanácsot vezeti dr. Kovács Tamás tanácselnök, tagjai
dr. Miklós Mária bíró, dr. Takácsné dr. Helyes Klára bíró.
A 2-es számú fellebbviteli tanácsot dr. Zólyomi Csilla megbízott tanácselnök
vezeti, a tanács tagjai dr. Csák Csilla bíró és dr. Vajda Edit bíró.
A 3. számú fellebbviteli tanácsot dr. Széplaki László kollégiumvezető vezeti, a
tanács tagja Dr. Németh Balázs - aki eljár a 2-es számú tanács ítélkezésében is-, illetve
a másik két tanácsban eljáró bírák.
A kollégiumvezető minden hónapban tanácselnökként részt vesz a büntető
fellebbviteli tanácsok ítélkező tevékenységében, és eljár szavazó bíróként is a tanácsok
munkájában.

2

Az 1-es számú tanács keddi, a 2-es számú tanács csütörtöki a 3. számú tanács szerdai
napon az 1-es számú tárgyalóban tartja tárgyalásait és nyilvános üléseit.
A tanácsok szerdai, vagy pénteki napokon tartanak tanácsülést, a tanácselnökök által
kitűzött időben.
A mellékelt tárgyalási rendhez képest szükség esetén a fellebbviteli tanácsok az 1-es
számú tárgyalóban hétfői, illetve pénteki napokon tarthatnak tárgyalást, nyilvános
ülést és a torlódás elkerülése érdekében ezekre a napokra a tanácselnökök tanácsülést
tűzhetnek.
A peres ügyek érkezésük sorrendjében kerülnek kiosztásra a tanácsok részére. Az
érkezett ügyek 2015. január 1. napjától az 1. 2. és 3. tanács között 2-2-1 arányban
történnek szignálásra. Az időszerűség javítása érdekében, vagy soronkívüliség miatt a
tanácselnökökkel egyeztetetve átszignálásra kerülhetnek ügyek a tanácsok közt, illetve
az automatikus szignálástól eltérő kiosztás lehet.
Az automatikus ügyelosztás mellett szignálásra, az ügyeknek az automatizmustól
eltérő kiosztására jogosult vezető Dr. Széplaki László. Az automatikus ügyelosztás
mellett ügyel arra, hogy a különböző törvényi feltételeknek, - illetve az arányos
terhelésnek, összeférhetetlenség, kizárási szabályok, kiemelt ügyek, soronkívüliség,
nagy terjedelmű, nehéz megítélésű ügyek, tartós távollét stb. – a szignálás
folyamatosan megfeleljen. Az automatikus ügyelosztástól fenti körülmények
bekövetkezte esetén el kell térni. Akadályoztatása esetén dr. Kovács Tamás
tanácselnök jár el.
A Be. XXVIII/A. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben valamennyi tanács és
bíró eljár.
A szabadság idejére a készenléti – ügyeleti szolgálatot az érintett bírák az elkészített
ütemezés szerint biztosítják.
A nem peres ügyek elbírálása az 1-es és 2-es 3-as számú tanácsok között 2/5-2/5-1/5
arányban történik. Ennek megfelelően a tanácsokhoz 20-20-10 folyamatos
lajstromszámú ügy kerül kiosztásra.
A három tanácsban eljáró előadó bírák terhelése a peren kívüli ügyintézésben akként
történik, hogy 5-5 darabot adnak elő egymást követően a következő beosztás szerint:
előadó bíró
Dr. Takácsné dr. Helyes Klára
Dr. Miklós Mária
Dr. Csák Csilla
Dr. Vajda Edit Dr.
Dr. Németh Balázs

szavazó bíró
Dr. Miklós Mária
Dr. Takácsné dr. Helyes Klára
Dr. Vajda Edit
Csák Csilla
a fenti bírák
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A tanácsok helyettesítési rendje tartós távollét, betegség, egyéb akadályoztatás
esetén:
Az 1-es 2-es és 3-as fellebbviteli tanácsok és tagjaik a kollégiumvezető és a
tanácselnökök irányításával akadályoztatás esetén – amennyiben a felkészülésre
megfelelő idő van - egymást helyettesítik, illetve amennyiben szükséges, a
tanácsokban eljárnak az ítélőtábla más ügyszakba beosztott bírái. Szükség esetén az
ítélőtábla kollégiumvezetője és tanácselnökei egymást és a többi bírót, valamint a
beosztott bírák egymást a tanácsokba történt beosztástól függetlenül helyettesíthetik.
A kollégiumvezető a tanácselnökökkel egyeztetve három havonként felülvizsgálja a
tanácsok közötti arányos ügyelosztást, illetőleg munkaterhet, és ekkor a fentiek
megtartása érdekében is sor kerülhet a kijelölés módosítására. Az egyenletes
munkateher biztosítása és annak érdekében, hogy az azonos időpontban érkezett
ügyeket a tanácsok megközelítőleg azonos időpontban tárgyalják – figyelemmel a
soron kívül intézendő ügyekre is -, a fenti ügyelosztástól a Bszi. 11. § (2) bekezdése és
a BÜSZ. 32.§-a, valamint a Büntetőeljárási törvény rendelkezései alapján el lehet,
illetőleg el kell térni.
A tanácselnökökkel történt egyeztetetés követő
tanácselnököket haladéktalanul tájékoztatni kell.

kijelölés

módosításáról
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Az eljáró tanácsot legkésőbb az irat bemutatását követő munkanapon ki kell jelölni. A
kijelölést követően az iratokat át kell adni az eljáró tanácsnak.
A kijelölést, a kijelölés módosítását és annak időpontját az ügy iratborítóján az
ügyelosztásra jogosult aláírásával együtt fel kell tüntetni, ha az automatizmustól elérés
történik, vagy átszignálásra kerül az ügy.
Az ügyelosztási javaslatot készítette Dr. Széplaki László kollégiumvezető, melyet a
kollégium véleményezett.
Győr, 2014. december 5. napján
Az ügyelosztási tervet jóváhagyom
Győr, 2014. december 8. napján
Dr. Havasiné dr. Orbán Mária
az ítélőtábla elnöke

