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A Székesfehérvári Törvényszék bíráinak és fellebbezési tanácsainak
Kollégium és Bírói Tanács által véleményezett és támogatott
ügyszak szerinti beosztása és tárgyalási rendje büntetı ügyszakban
2016. november 1. napjától és 2017. évben
A bíróságok szervezetérıl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban:
Bszi.) 8. § (1) bekezdése értelmében senki nem vonható el törvényes bírájától. A Bszi. 8. § (2)
bekezdése szerint a törvény által rendelt bíró
- törvényes bíró az eljárási szabályok szerint
- a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bíróság elıtt
- az elıre megállapított ügyelosztás szerint
- kijelölt bíró.
A Bszi. 9. § rendelkezése szerint az ügyelosztási rendet a bíróság elnöke állapítja meg
tárgyévre vonatkozóan.
A Bszi. 10-11. §-ai tartalmazzák az ügyelosztási rend tartalmát és közzétételre vonatkozó
rendelkezést.
A törvényszéki elsı- és másodfokú ügyeket az ügyelosztási rendben meghatározottak szerint,
de az arányos leterheltség figyelembe vételével kell elosztani.
Tanácsban történı eljárás esetén a tanács elnöke az arányos munkateher figyelembe vételével
jelöli ki az ügy elıadóját.
Az eljáró tanácsok összetétele, ügybeosztása és tárgyalási napjai:
A törvényszék elsıfokú hatáskörébe tartozó ügyeket tárgyalja
- Makainé dr. Malkovits Judit törvényszéki bíró
tárgyalási napjai: kedd, csütörtök
tárgyalóterme: I. emelet 133. sz. díszterem
- dr. Morócz Emil törvényszéki tanácselnök (6. tanács)
tárgyalási napjai: hétfı, szerda
tárgyalóterme: I. emelet 133. sz. díszterem
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dr. Sárközi Ilona törvényszéki bíró (5. tanács) 2016. november 1. napjától teljes
referádával.
tárgyalási napjai: hétfı, szerda
tárgyalóterme: fsz. 6. sz. tárgyalóterem
- dr. Soós Gyula törvényszéki tanácselnök (7. tanács)
tárgyalási napjai: kedd, csütörtök
tárgyalóterme: fsz. 7. sz. tárgyalóterem
- dr. Karácsony Mónika Emıke kollégiumvezetı (3. tanács)
tárgyalási napok: havi 1-2 nap (évi tárgyalási kötelezettségére figyelemmel, és a Bf tanácsban
való munkavégzéstıl függıen)
tárgyalóterme: hétfı- szerda napokon a fszt. 8.sz. Tárgyalóterem (irodával való egyeztetés
alapján)
A törvényszéki elsıfokú tanácsok között nincs szakosodás. Kiemelt jelentıségő ügyet
bármelyik tanács tárgyalhat.

Büntetı nyomozásfelügyeleti ügyintézés
A nyomozási bírák által hozott határozatok ellen bejelentett fellebbezések kapcsán az ügyek
intézésére kijelölt bírák valamennyi törvényszéki elsıfokú bíró,
Makainé dr. Malkovits Judit törvényszéki bíró.
dr. Morócz Emil törvényszéki tanácselnök,
dr. Sárközi Ilona törvényszéki bíró,
dr. Soós Gyula törvényszéki tanácselnök,
A Bnyf. tanácsok váltakozva általában kedd vagy szerda napokon tartanak tanácsülést, attól
függıen, hogy mennyire gyors elintézést igényel egy adott ügy.
Kizárás, vagy akadályoztatásuk esetén a kollégiumvezetı és szükség esetén a Büntetésvégrehajtási csoport bírái is részt vesznek a tanácsok munkájában.
Tekintettel arra, hogy ez az ügytípus általában speciális, gyors elintézést igényel, a tanácsok
összetételét célszerő alkalmanként meghatározni, az ügyintézésre kijelölt bírók a tanácselnöki
és szavazó bírói feladatokat egymás között, esetenként osztják el, míg az ügyeket a tanácsok
egyes tagjaira, mint elıadókra a kollégiumvezetı szignálja.
A kollégiumvezetı jellemzıen tanácselnöki feladatok ellátásával segíti a Bnyf. tanácsok
munkáját.
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Valamennyi törvényszéki elsıfokú ügyeket tárgyaló bíró a szabadságolással nem érintett
hónapokban heti két tárgyalási napot köteles tartani, és heti 1 napon a Bnyf-es ügyek intézését
végzik.

Szignálás
A Bnyf.-es ügyek szignálása fıszabály szerint érkezési sorrendben történik. Az elızménnyel
rendelkezı ügyekben rendszerint az elızményes ügyet intézı bíró jár el. Azonos ügyben
szereplı több terhelt esetén az ügy szignálása lehetıleg azonos bíróra történik.
A peres ügyek elosztása az ügyek érkezési sorrendjében az egyenlı munkateher
figyelembevételével történik.
A törvényszékre érkezı külföldi ítélet érvényének elismerésével kapcsolatos Bpk.-s, és a
vádirat benyújtása elıtti egyes kényszerintézkedések egy éven túli meghosszabbítása
tárgyában indult ügyeket valamennyi törvényszéki elsıfokú büntetı bíró végzi.
A büntetı ügyszakban a munkaideje 40%-ában a kollégiumvezetı közvetlen irányítása mellett
dolgozik dr. Németh Zsófia bírósági titkár.

Büntetés-végrehajtási Csoport:
A Büntetés-végrehajtási Csoport vezetıje dr. Hámos Edit törvényszéki bíró, tagja dr. Szabó
Tamás törvényszéki bíró, a csoport ügyeit a csoportvezetı szignálja.
A Büntetés-végrehajtási Csoport bíráit akadályoztatásuk esetén elsısorban Makainé dr.
Malkovits Judit törvényszéki bíró, dr. Morócz Emil törvényszéki tanácselnök, dr. Sárközi
Ilona törvényszéki bíró, dr. Soós Gyula törvényszéki tanácselnök, illetve a kollégiumvezetı
helyettesíthetik.

Büntetı fellebbviteli tanács
A Székesfehérvári Törvényszéken egy büntetı fellebbviteli tanács mőködik, két
tanácselnökkel és három elıadóval. E tanács jár el minden olyan ügyben, amely a
törvényszéken a másodfokú bíróság hatáskörébe tartozik, (Be. 13 § (2) a. ; Be. 20. § (2) a. ;
Be. 24/A § (1); Be. 412. § (2), Bv. Tv 50. § (4); Szabs. tv. 42. § (1))
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Tanácselnökök:
- dr. Nyíri Zoltán törvényszéki tanácselnök, igazgatási feladatokkal megbízott bíró,
- dr. Tıke Zoltán tanácselnök
Elıadók:
- dr. Veszeli Éva törvényszéki bíró,
- dr. Pospis Emıke törvényszéki bíró,
- dr. Czikajló Ádám törvényszékre kirendelt járásbírósági bíró,
A büntetı fellebbviteli tanács heti két napon(kedd és csütörtök) tárgyalást, illetve nyilvános
ülést, míg heti egy napon (szerda) tanácsüléseket tart. Keddi és csütörtöki napon a fszt. 8.
tárgyalóteremben tárgyal, míg szerdai napokon az elnöklı tanácselnök irodájában tartja a
tanácsüléseket.
A tárgyalási napok beosztása a tanács tagjai között háromheti idıtartamot követıen
ismétlıdve a melléklet szerint alakul.
dr. Guj Tamás a másodfokú tanács mellé beosztott titkár a másodfokú tanács elnökeinek
rendelkezése szerinti munkában vesz részt.
A másodfokú tanács munkájában - amennyiben a tanács tagjainak kizárására vagy egyéb okra
(pl.:szabadság, betegség stb.) tekintettel az elbírálás másként nem oldható meg, tanácselnökként, elıadóként vagy szavazóként részt vehetnek: dr. Morócz Emil, dr. Soós
Gyula törvényszéki tanácselnökök, Makainé dr. Malkovits Judit, dr. Sárközi Ilona,
törvényszéki bírók. Szavazóként – elsısorban a törvénykezési szünetek idején – szükség
szerint részt vehetnek a tanács munkájában a Büntetés-végrehajtási Csoport tagjai, dr. Hámos
Edit csoportvezetı bíró és dr. Szabó Tamás törvényszéki bíró.
Bármelyik tanácselnök helyettesítheti a másikat, akadályoztatásuk esetén ıket a tanács
rangidıs tagja, a kollégiumvezetı, vagy kijelölés alapján más tanácstag helyettesíti.
A Büntetı Kollégiumvezetıje a büntetı fellebbviteli tanácsban eljárhat tanácselnökként,
elıadó vagy szavazóbíróként.
Az ügyek átosztására különösen a következı esetekben kerülhet sor:
1. A bíró szolgálati viszonyának megszőnése
2. Tartós távollét (90 napnál hosszabb idı)
3. A bíró más bíróságra történı kirendelése
4. Kizártság
5. Soron kívüli ügyekben
6. Egyesítendı ügyek együttes elbírálásának biztosítása érdekében
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A közzétett ügyelosztási rendtıl a 6/2015. OBH utasítás 119. § (1) bekezdésére is
figyelemmel kizárólag az eljárási törvényekben szabályozott esetekben, vagy a bíróság
mőködését érintı fontos okból lehet eltérni.

Székesfehérvár, 2016. október 20.

Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin s.k.
a törvényszék elnöke
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Melléklet

A tárgyalási napok beosztása a tanács tagjai között háromheti idıtartamot követıen
ismétlıdve az alábbiak szerint alakul:

Elsı hét:
• kedd (tárgyalás):
tanácselnök: dr. Tıke Zoltán tanácselnök
elıadók:
dr. Pospis Emıke törvényszéki bíró,
dr. Czikajló Ádám törvényszékre kirendelt járásbírósági bíró.
•

szerda (tanácsülés):
tanácselnök: dr. Tıke Zoltán tanácselnök
elıadók:
dr. Veszeli Éva törvényszéki bíró,
dr. Pospis Emıke törvényszéki bíró.

•

csütörtök (tárgyalás):
tanácselnök: dr. Tıke Zoltán tanácselnök
elıadók:
dr. Czikajló Ádám törvényszékre kirendelt járásbírósági bíró
dr. Pospis Emıke törvényszéki bíró.

Második hét:
• kedd (tárgyalás):
tanácselnök: dr. Tıke Zoltán tanácselnök
elıadók:
dr. Veszeli Éva törvényszéki bíró,
dr. Pospis Emıke törvényszéki bíró.
•

szerda (tanácsülés):
tanácselnök: dr. Nyíri Zoltán törvényszéki tanácselnök
elıadók:
dr. Czikajló Ádám törvényszékre kirendelt járásbírósági bíró,
dr. Veszeli Éva törvényszéki bíró.

•

csütörtök (tárgyalás):
tanácselnök: dr. Tıke Zoltán tanácselnök
elıadók:
dr. Pospis Emıke törvényszéki bíró,
dr. Veszeli Éva törvényszéki bíró.
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Harmadik hét:
• kedd (tárgyalás):
tanácselnök: dr. Nyíri Zoltán törvényszéki tanácselnök,
elıadók:
dr. Czikajló Ádám törvényszékre kirendelt járásbírósági bíró,
dr. Veszeli Éva törvényszéki bíró.
•

szerda (tanácsülés):
tanácselnök: dr. Tıke Zoltán tanácselnök
elıadók:
dr. Pospis Emıke törvényszéki bíró,
dr. Czikajló Ádám törvényszékre kirendelt járásbírósági bíró.

•

csütörtök (tárgyalás):
tanácselnök: dr. Nyíri Zoltán törvényszéki tanácselnök,
elıadók:
dr. Veszeli Éva törvényszéki bíró,
dr. Czikajló Ádám törvényszékre kirendelt járásbírósági bíró.

Egyes tárgyalási napok, illetve ügyek tekintetében a tanács összetétele eltérhet.
A tanácshoz érkezı ügyeket a kitőzésre vonatkozó szabályok alapján – figyelemmel az elıadó
bírók közötti arányos munkateherre – dr. Tıke Zoltán tanácselnök tőzi ki.

Székesfehérvár, 2016. október 5.

Dr. Karácsony Mónika Emıke s.k.
kollégiumvezetı

