A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK
ÜGYRENDJE
I.
A Főváros Ítélőtáblán önálló Büntető Kollégium működik.
A kollégium tagjai jogaikat a kollégiumi ülésen gyakorolják.
A kollégium ülésein a tagok részvétele kötelező.

II.
A kollégiumi ülés összehívásának a rendje:
A kollégium ülését a kollégiumvezető – akadályoztatása esetén az általa megbízott kollégiumi tag –
hívja össze a napirend megjelölésével.
A kollégium évente legalább kettő alkalommal, illetve a Munkatervben foglaltaknak megfelelően,
egyébként szükség szerint ülésezik.
A kollégiumi ülések időpontját, helyét, tárgyát, kollégiumi vizsgálatok tárgyát, határidejét az éves
Munkaterv tartalmazza.
A kollégiumvezető az alábbi esetekben köteles a kollégiumot összehívni:
-

a kollégium tagjainak 30%-a írásban, az ok megjelölésével kezdeményezi
a Főváros Ítélőtábla Elnöke kezdeményezi

A kollégiumvezető a fenti időpontokon kívül is összehívhatja a kollégiumot. A kollégiumi ülés
összehívását tartalmazó meghívót a Fővárosi Ítélőtábla Elnökének is meg kell küldeni.
A kollégiumvezető a napirendi pontoktól függetlenül a kollégiumi ülésre tanácskozási joggal
szükség szerint más szakembert is meghívhat.
A kollégiumvezető gondoskodik a megvitatásra kerülő szakmai anyag írásbeli előkészítéséről.
A kollégiumvezető és a kollégium bármelyik tagja a Munkatervben meghatározott témát
megvitatásán kívül, a kollégiumi ülésen vagy írásban más kérdések megtárgyalását is
kezdeményezhetik.
A kollégium tagjai erről nyílt szavazással, egyszerű többséggel döntenek.
A kollégium munkatervét a tagok javaslata alapján a tárgyévet megelőző év december 10. napjáig
kell elkészíteni. Annak elfogadásáról a kollégium dönt.
A kollégiumi üléseken a kollégiumi tagokon kívül a kollégiumvezető álta meghívottak vehetnek
részt.
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A kollégiumi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a
kollégium tagjai közül két hitelesítő és a kollégium vezetője írja alá.
A kollégium akkor határozatképes, ha azon a kollégiumi tagok 2/3- jelen van.
A kollégiumi határozatok formái:
-

javaslattétel
vélemény-nyilvánítás
ajánlás
állásfoglalás
kollégiumi vélemény

A kollégium által hozott határozatok száma évenként újrakezdődő, folymatos arab sorszám, törve az
évszámmal, zárójelben a határozathozatal hónapja és napja.
A határozatok nyilvántartásáról a kollégiumvezető gondoskodik.
Előterjesztés:
A kollégium döntésére és állásfoglalására irányuló kérelmet írásban kell előterjeszteni, amely
állásfoglalásból és indokolásból áll.
Az előterjesztésben több eltérő döntési javaslat is lehet. Amennyiben az előterjesztés alapján döntés
nem hozható, a kollégium az előterjesztést leveszi a napirendjéről, és az előterjesztőt módosításra
vagy kiegészítésre hívhatja fel.
Az előterjesztés a döntéshozatalig visszavonható.
Javaslat:
A jogértelmezési, jogalkalmazási, munkavégzési és a kollégium működését érintő kérdésekben
javaslattal lehet élni. A jogegységi eljárás kezdeményezésére javaslat tehető.
Tájékoztató:
A kollégiumot érintő személyi kérdésekről tájékoztatás.
A kollégium feladatkörét, működését érintő információ összefoglalása.
A Kúria, a másik négy ítélőtábla, valamint a törvényszékek és a különböző társhatóságok szakmai
konferenciájáról tájékoztatás.
Amennyiben a kollégium tagjainak 30%-a írásban kezdeményezi, a kollégiumvezető köteles
valamennyi, a kollégium feladatköre szerint eldöntendő vagy megvitatandó kérdés napirendre tűzni.
A szavazás rendje:
A kollégium ülésein a kollégium tagjai szavazati joggal rendelkeznek.
Határozatait a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó, nyílt szavazásával hozza. A személyi
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kérdéseket érintő döntés során a szavazás titkos.
A Működési Szabályzat elfogadásához és módosításához 2/3-os szavazat szükséges.
A kollégium tagjai egyéb kérdésekben is titkosan szavazhatnak, ha ezt a jelenlévő kollégiumi
tagoknak több, mint a fele – a nyílt szavazás eremdményeként – kéri.
Nyílt szavazáskor, szavazategyenlőség esetén a kollégiumvezető szavazata dönt.
Szakmai kérdésekben a kollégium tagja a szavazástól nem tartózkodhat, személyi kérdésekben pedig
a tartózkodás le nem adott szavazatnak minősül.
A kollégium a szakmai tárgyú határozatait közli az illetékességi területén működő törvényszéki
kollégiumok és a Kúria kollégiumvezetőjével és az Ítélőtábla büntető kollégiumának tagjaival.
B u d a p e s t , 2014. március
Dr. Czine Ágnes
kollégiumvezető

