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I.
A Büntető Kollégium tanácsainak beosztása
Büntető Kollégium vezetője:
Dr. Ujvári Ákos kollégiumvezető
kollégiumvezetői iroda:
Budapest V., Markó u. 16.
A tanács elnöke heti rendszerességgel, legalább heti 2 tárgyalási napon vezeti a tanácsot
(beleértve a tanácsülések napját).
A tanácsba beosztott bíró heti rendszerességgel, legalább heti 2 tárgyalási napon ítélkezik
(beleértve a tanácsülések napját).
A Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának tanácsait és az abba beosztott tanácselnököket,
bírákat, valamint a tárgyalt ügycsoportokat és a tárgyalási, valamint tanácsüléses napokat, a
tárgyalás helyét az ügyelosztási rend 1. számú melléklete tartalmazza.
A Fővárosi Ítélőtábla elnöke az 1. számú mellékeltet a tanácsok tényleges beosztásának
megfelelően folyamatosan és haladéktalanul aktualizálja.
II.
Ügybeosztási rend
A szervezeti (Bszi.) és perjogi (Be.) törvényben megszabott hatáskör és illetékesség alapján a
Büntető Kollégium tanácsa jár el a Fővárosi Ítélőtáblához érkezett, a jogszabályban (Büsz.)
meghatározott ügycsoportba sorolt (iktatott) minden büntetőügyben.
Valamennyi tanács egyaránt eljár a törvény szerint kiemelt jelentőségű ügyben.
Kizárólag a 6. sorszámú fellebbviteli tanács jár el másodfokon a katonai tanács által első
fokon elbírált, katonai büntetőeljárásra tartozó ügyben.
Ettől eltekintve minden tanács minden ügycsoportba tartozó ügyet intéz.
Ha a 6. sorszámú fellebbviteli tanács katonai büntető ügyet intéz, akkor a 6.Kbf.
tanácsszámot, ha pedig nem katonai büntető ügyet intéz, akkor a 6.Bf. tanácsszámot kapja.
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III.
Ügykiosztási rend
Jogosultság
Ügy kiosztására, átosztására a Büntető Kollégium vezetője jogosult.
A kollégiumvezetőt - akadályoztatása esetén, kizárólag ügykiosztásban – az általa esetenként
kijelölt tanácselnök helyettesíti.
Egyébként - a kollégiumvezető akadályoztatása esetén - a jogosultságot az ítélőtábla elnöke,
vagy elnökhelyettese gyakorolja.
Az ügykiosztás általános rendje
Az ügykiosztás alapja minden ügycsoportban az érkezési sorrend.
Az ügy tanácsra kiosztása ügycsoportonként, a soron következő ügyszám és a tanácsok
számozásának sorrendje szerinti.
Eltérés az ügykiosztás általános rendjétől
az ügy tárgyához képest:
rendszerint az 5.Bf. tanács jár el
- ha a büntetőeljárás nemzetközi jogi elemet tartalmaz
- ha az ügyben közlekedési bűncselekmény miatt volt vádemelés
perjogi helyzethez képest:
- soron kívüli ügyben
- a bíró kizárása, kizártsága miatt
- az egyesítés, illetve együttes elbírálás végett
egyenletes munkateher és a munkateher egyenletes biztosítása végett:
- a tanácsok eltérő létszáma miatt,
- az ügyhátralék feldolgozása végett
- az ügy munkaigényessége, terjedelme miatt
- a másod- és harmadfokú felülbírálatok számának kiegyenlítése végett
egyéb körülményhez képest:
- törvénykezési szünet tartama alatt, illetve miatt
- a bíró szolgálati viszonyának megszűnése miatt
- a bíró távolléte miatt, figyelemmel az ügy jellegére
- a bíró távolléte miatt, ha az tartós (30 napot meghaladó)
- az ügy előzményében eljárással szoros összefüggés miatt
Több szempont együttes fennállása – értelemszerűen – szintén indoka az ügykiosztás
általános rendjétől való eltérésnek.
Az ügy kiosztásának, az ügy átosztásának megtörténtét, időpontját az ügy iratborítóján a
jogosult az aláírásával rögzíti.
Az eljáró tanács kijelölésének időpontja legkésőbb az irat bemutatását követő munkanap.
A kijelölés módosításáról (az ügy átosztásáról) az érintett tanácselnököt, bírót nyomban
tájékoztatni kell.
IV.
Helyettesítési rend
A tanácsok helyettesítési rendje akadályoztatás – így különösen tartós távollét, betegség –
esetén a következő.
A tanácsok a számozásuk sorrendjében, körben helyettesítik egymást.
Az akadályoztatott tanácsot a tanácsszámozás szerint soron következő tanács helyettesíti.
Ekként:
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- az 1.Bf. tanácsot
a 2.Bf. tanács
- a 2.Bf. tanácsot
a 3.Bf. tanács
- a 3.Bf. tanácsot
a 4.Bf. tanács
- a 4.Bf. tanácsot
az 5.Bf. tanács
- az 5.Bf. tanácsot
az 1.Bf. tanács
helyettesíti.
Az akadályoztatott tanács – az akadályoztatás tartama alatt – a helyettesítés és ügykiosztási
rend szempontjából nem vehető figyelembe.
Ha a rend szerint helyettesítő tanács szintén akadályoztatott, akkor a soron következő tanács
lesz helyettesítő, feltéve hogy ezáltal nem válik több tanács helyettesítőjévé.
A tanácsok bármely tagjának akadályoztatása esetén a helyettesítés a helyettesítési rend
szerint történik. A helyettesítési beosztás havonta előre – a szabadságok figyelembe vételével
– név szerint jelöli meg a helyettesítő bírákat.
Eltérés a helyettesítés rendjétől:
- perjogi korlát miatt
- az akadályoztatás elhúzódása miatt
- egyidejűleg több tanács akadályoztatottsága miatt
- aránytalan munkateher megoszlás elkerülése végett
A helyettesítés rendje alól - a katonai ügyek vonatkozásában eleve - kivett 6.Kbf.tanács.
A 6.Kbf. tanácsot akadályoztatása esetén – a nem katonai ügyek vonatkozásában - 4.Bf.
tanács helyettesíti.
A 6.Kbf. tanács helyettesítést akkor lát el, ha egyidejűleg több Bf. tanács akadályoztatott.
V.
Az ügyelosztási rend módosítása
Az ügyelosztási rendet módosítani kell, ha törvényi szabályozása, vagy a törvényben
meghatározott tartalma megváltozik.
Budapest, 2017. év május hó 25. napján

dr. Ribai Csilla
elnök

