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A SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK 
BÜNTETŐ ÜGYSZAKÁNAK 

2014. ÉVI  
ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 

 
 
Dr. Domonyai Alexa büntető kollégiumvezető ellátja a Szekszárdi Törvényszék Szervezeti 
és Működési Szabályzatában foglalt feladatait. 
A büntető ügyszakban dolgozó bírák egyike – a kollégiumvezető beosztása szerint – 
naponta teljes munkaidőben a bíróságon tartózkodik és intézi a soron kívüli eljárást 
igénylő ügyeket is. A havi ügyeleti beosztást a kollégiumvezető a megelőző hónap 20. 
napjáig köteles elkészíteni és a törvényszék elnöke részére előterjeszteni. 
 
A büntető ügyek elosztása a kollégiumvezető hatáskörébe tartozik. 
 
A kollégiumvezetőt távollétében Dr. Farkas László törvényszéki elnökhelyettes 
helyettesíti. 
 

BÜNTETŐ FELLEBBEZÉSI TANÁCSOK: 
 

11..  sszzáámmúú  ttaannááccss  ((11..BBff..)) 
 
Elnöke:   Dr. Farkas László  
                   törvényszéki elnökhelyettes 
Tagjai:   Dr. Domonyai Alexa büntető kollégiumvezető 
   Dr. Hauszmann-né Dr. Szőke Rita törvényszéki tanácselnök 

Dr. Kovács János törvényszéki tanácselnök  
   Dr. Sárecz Róbert törvényszéki tanácselnök 
                                     Dr. Sajben Árpád törvényszéki bíró 
                                     Dr. Szili Zsolt törvényszéki bíró 
                                     Dr. Tuba István törvényszéki bíró 
 
Az 1.sz. tanács tárgyalja elsődlegesen a törvényszéki hatáskörbe tartozó fellebbviteli 
peres és nemperes ügyeket, a közrend elleni, a közlekedési bűncselekmények miatt 
indult büntető ügyeket, a személy elleni, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága 
elleni, a nyomozási bíró határozata ellen bejelentett fellebbezés kapcsán indult ügyeket 
/Bnyf./. Intézi a szabálysértési, az összbüntetési és a büntető kényszerintézkedésekkel 



kapcsolatos ügyeket /Bpi./. Ezen ügyfajtákon belül intézi a be. XXVIII/A fejezete szerinti 
kiemelt jelentőségű fellebbviteli ügyeket. 
 
Tárgyalási nap:       szerda 
                                     csütörtök 
Tárgyalóterem:  I. emelet 109. tárgyaló 
 
Akadályoztatása esetén a 2. számú tanács helyettesíti. 
 
 

22..  sszzáámmúú  ttaannááccss  ((44..BBff..)) 
 
Elnöke:   Dr. Domonyai Alexa  
   büntető kollégiumvezető 
Tagjai:   Dr. Farkas László törvényszéki elnökhelyettes  
   Dr. Hauszmann-né Dr. Szőke Rita törvényszéki tanácselnök 

Dr. Kovács János törvényszéki tanácselnök  
   Dr. Sárecz Róbert törvényszéki tanácselnök 
                                     Dr. Sajben Árpád törvényszéki bíró 
                                     Dr. Szili Zsolt törvényszéki bíró 
                                     Dr. Tuba István törvényszéki bíró 
 
A 2. sz. tanács tárgyalja elsődlegesen a törvényszéki hatáskörbe tartozó fellebbviteli 
peres és nemperes ügyeket, a közrend elleni, a személy elleni, az igazságszolgáltatás és 
a közélet tisztasága elleni, a gazdasági és a vagyonelleni bűncselekmények miatt indult 
ügyeket, a nyomozási bíró határozata ellen bejelentett fellebbezés kapcsán indult 
ügyeket /Bnyf./. Intézi a szabálysértési, az összbüntetési és a büntető 
kényszerintézkedésekkel kapcsolatos ügyeket /Bpi./. Ezen ügyfajtákon belül intézi a be. 
XXVIII/A fejezete szerinti kiemelt jelentőségű fellebbviteli ügyeket. 
 
Tárgyalási nap:       szerda 
                                    csütörtök 
Tárgyalóterem:  I. emelet 109. tárgyaló 
 
Akadályoztatása esetén az 1. számú tanács helyettesíti. 
 

33..  sszzáámmúú  ttaannááccss  ((22..BBff..)) 
 
Elnöke:   Dr. Hauszmann-né Dr. Szőke Rita  
   törvényszéki tanácselnök 
Tagjai:   Dr. Farkas László törvényszéki elnökhelyettes  

Dr. Domonyai Alexa büntető kollégiumvezető  
Dr. Kovács János törvényszéki tanácselnök  

   Dr. Sárecz Róbert törvényszéki tanácselnök 
                              Dr. Sajben Árpád törvényszéki bíró 



                                     Dr. Szili Zsolt törvényszéki bíró 
                                     Dr. Tuba István törvényszéki bíró 
 
A 3. számú tanács tárgyalja elsődlegesen a törvényszéki hatáskörbe tartozó fellebbviteli 
peres és nemperes ügyeket, a közrend elleni, a közlekedési bűncselekmények miatt 
indult büntetőügyeket és intézi a szabálysértési, a perújítás megengedhetőségével 
kapcsolatos ügyeket (Bpi.). Ezen ügyfajtákon belül intézi a Be. XXVIII/A. fejezete szerinti 
kiemelt jelentőségű fellebbviteli ügyeket.  
 
Tárgyalási nap:       szerda 
                                     csütörtök 
Tárgyalóterem:  I. emelet 109. tárgyaló 
 
Akadályoztatása esetén a 4. számú tanács helyettesíti. 
 

44..  sszzáámmúú  ttaannááccss  ((88..BBff..)) 
 
Elnöke:   Dr. Sárecz Róbert 
   törvényszéki tanácselnök 
Tagjai:   Dr. Farkas László törvényszéki elnökhelyettes  

Dr. Domonyai Alexa büntető kollégiumvezető  
Dr. Hauszmann-né Dr. Szőke Rita törvényszéki tanácselnök 

                          Dr. Kovács János törvényszéki tanácselnök 
                          Dr. Sajben Árpád törvényszéki bíró  
                         Dr. Szili Zsolt törvényszéki bíró 
                          Dr. Tuba István törvényszéki bíró 
 
A 4. számú tanács tárgyalja elsődlegesen a törvényszéki hatáskörbe tartozó fellebbviteli 
peres és nemperes ügyeket, a személy elleni, a házasság, a család, az ifjúság és a nemi 
erkölcs elleni, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni, a gazdasági és a 
vagyon elleni bűncselekmények miatt indult büntetőügyeket, a nyomozási bíró 
határozata ellen bejelentett fellebbezés kapcsán indult ügyeket (Bnyf.), perújítás 
megengedhetőségével kapcsolatos ügyeket (Bpi.). Ezen ügyfajtákon belül intézi a Be. 
XXVIII/A. Fejezete szerinti kiemelt jelentőségű fellebbviteli ügyeket. 
Tárgyalási nap:  szerda 

csütörtök 
Tárgyalóterem:  I. emelet 109. tárgyaló 
 
Akadályoztatása esetén a 5. számú tanács helyettesíti. 
                                                

55..  sszzáámmúú  ttaannááccss  //55..BBff..// 
 
Elnöke:          Dr. Kovács János 
                          törvényszéki tanácselnök 
Tagjai:  Dr. Farkas László törvényszéki elnökhelyettes  



Dr. Domonyai Alexa büntető kollégiumvezető 
    Dr. Hauszmann-né Dr. Szőke Rita törvényszéki tanácselnök 
                           Dr. Sárecz Róbert törvényszéki tanácselnök 
                           Dr. Sajben Árpád törvényszéki bíró 
                           Dr. Szili Zsolt törvényszéki bíró 
                           Dr. Tuba István törvényszéki bíró 
 
Az 5. sz. tanács tárgyalja elsődlegesen a törvényszéki hatáskörbe tartozó fellebbviteli 
peres és nemperes ügyeket, a közrend elleni, a közlekedési bűncselekmények miatt 
indult büntető ügyeket, a személy elleni, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága 
elleni, a gazdasági és a vagyonelleni bűncselekmények miatt indult ügyeket, a nyomozási 
bíró határozata ellen bejelentett fellebbezés kapcsán indult ügyeket /Bnyf./. Intézi a 
szabálysértési, az összbüntetési és a büntető kényszerintézkedésekkel kapcsolatos 
ügyeket /Bpi./. Ezen ügyfajtákon belül intézi a be. XXVIII/A fejezete szerinti kiemelt 
jelentőségű fellebbviteli ügyeket. 
Tárgyalási nap:   szerda 
                               csütörtök 
Tárgyalóterem:  I. emelet 109. tárgyaló 
 
Akadályoztatása esetén a 4. számú tanács helyettesíti. 
 

A TÖRVÉNYSZÉK ELSŐFOKÚ HATÁSKÖRÉBE 
TARTOZÓ ÜGYEKET TÁRGYALNAK: 

 
66..  sszzáámmúú  ttaannááccss  ((22..BB..)) 

 
Elnöke:   Dr. Hauszmann-né Dr. Szőke Rita  
   törvényszéki tanácselnök 
 
Tárgyalja: a Be. XXVIII/A. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű ügyeket, szükség szerint a 
büntető peres és nemperes ügyeket. 
 
Tárgyalási nap:  hétfő 

csütörtök 
Tárgyalóterem:  földszint 9. tárgyaló 
 
Akadályoztatása esetén helyettesíti a 9. számú tanács. 

  

77..  sszzáámmúú  ttaannááccss  ((33..BB..)) 
 
Elnöke:   Dr. Sajben Árpád   

törvényszéki bíró 
 
Tárgyalja: a Be. XXVIII/A. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű ügyeket, szükség szerint a 
büntető peres és nemperes ügyeket. 



 
Tárgyalási nap:  hétfő  
                                     kedd 
Tárgyalóterem:  földszint 9. tárgyaló 
 
Akadályoztatása esetén helyettesíti a 8. számú tanács. 
 
 

8. számú tanács (5.B.) 

 

Elnöke:                    Dr. Kovács János 
   törvényszéki tanácselnök  
 
Tárgyalja: a Be. XXVIII/A. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű ügyeket, szükség szerint a 
büntető peres és nemperes ügyeket. 
 
Tárgyalási nap:      péntek 
Tárgyalóterem:      földszint 9. tárgyaló 
 
Akadályoztatása esetén a 10. számú tanács helyettesíti. 
 
  

99..  sszzáámmúú  ttaannááccss  ((88..BB..)) 
 
Elnöke:   Dr. Sárecz Róbert   

törvényszéki tanácselnök 
 
Tárgyalja: a Be. XXVIII/A. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű ügyeket, szükség szerint a 
büntető peres és nemperes ügyeket. 
 
Tárgyalási nap:  hétfő 

csütörtök 
Tárgyalóterem:  földszint 9. tárgyaló 
 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 7. számú tanács. 
 
 

1100..  sszzáámmúú  ttaannááccss  ((44..BB..)) 
 
 
Elnöke:   Dr. Domonyai Alexa   

büntető kollégiumvezető 
 
Tárgyalja: a Be. XXVIII/A. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű ügyeket, szükség szerint a 
büntető peres és nemperes ügyeket. 



 
Tárgyalási nap:  kedd 
   szerda 
Tárgyalóterem:  földszint 9. tárgyaló 
 
Akadályoztatása esetén helyettesíti a 8. számú tanács. 
 
                                                   1111..  sszzáámmúú  ttaannááccss  //77..BB..// 
 
Elnöke:      Dr. Szili Zsolt  
                         törvényszéki bíró 
 
Tárgyalja: a Be. XXVIII/A. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű ügyeket, szükség szerint a 
büntető peres és nemperes ügyeket. 
 
Tárgyalási nap:   kedd 
                              péntek 
Tárgyalóterem:  földszint 9. tárgyaló 
 
Akadályoztatása esetén helyettesíti a 8. számú tanács. 
 
 
                                                                                                    1122..  sszzáámmúú  ttaannááccss  //66..BB// 
 
 
Elnöke:         Dr. Tuba István 
                         törvényszéki bíró 
 
Tárgyalja: a Be. XXVIII/A. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű ügyeket, szükség szerint a 
büntető peres és nemperes ügyeket, valamint a külföldi ítélet érvényének elismerésével 
összefüggő ügyeket. 
 
Tárgyalási nap:  hétfő 
                              kedd 
Tárgyalóterem:    földszint 9. tárgyaló 
 
Akadályoztatása esetén a 11. számú tanács helyettesíti. 
 
 

1133..  sszzáámmúú  ttaannááccss  //11..BB// 
 
Elnöke:         Dr. Farkas László 
                         törvényszéki elnökhelyettes 
 



Tárgyalja: a Be. XXVIII/A. fejezete szerinti kiemelt jelentőségű ügyeket, szükség szerint a 
büntető peres és nemperes ügyeket. 
 
Tárgyalási nap:     szerda 
         péntek   
Tárgyalóterem:    földszint 9. tárgyaló 
 
Akadályoztatása esetén a 10. számú tanács helyettesíti. 
 
 

A TÖRVÉNYSZÉK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ EGYÉB 
I-II. FOKÚ ÜGYEK INTÉZÉSE 

 
AA  vvááddiirraatt  bbeennyyúújjttáássaa  eellőőttttii  kkéénnyysszzeerriinnttéézzkkeeddéésseekkkkeell  kkaappccssoollaattooss  üüggyyeekkbbeenn  eelljjáárr::  

  

Dr. Farkas László törvényszéki elnökhelyettes (13. számú tanács) 
Dr. Domonyai Alexa büntető kollégiumvezető (10. számú tanács) 
Dr. Hauszmann-né Dr. Szőke Rita törvényszéki tanácselnök (6. számú tanács)  
Dr. Sárecz Róbert törvényszéki tanácselnök (9. számú tanács) 
Dr. Kovács János törvényszéki tanácselnök (8. számú tanács),  
Dr. Sajben Árpád törvényszéki bíró (7. számú tanács), 
Dr. Szili Zsolt törvényszéki bíró (11. számú tanács) 
Dr. Tuba István törvényszéki bíró (12. számú tanács). 
 
BBüünntteettééss--vvééggrreehhaajjttáássii  ccssooppoorrtt  vveezzeettőőjjee::  

  

Dr. Tuba István törvényszéki bíró /12. számú tanács/ akadályoztatása esetén büntetés-
végrehajtási bírói feladatokat látnak el:  
 
Dr. Sajben Árpád törvényszéki bíró (7. számú tanács),  
Dr. Domonyai Alexa büntető kollégiumvezető (10. számú tanács), 
Dr. Szili Zsolt törvényszéki bíró (11. számú tanács). 
 
A Szekszárdi Törvényszék elnökének kirendelése alapján  
Dr. Bajusz János szekszárdi járásbírósági titkár (14. számú tanács) intézi az 1979. évi 11. 
sz. tvr. (Bv.tvr.) 7., 7/A., 9/A., 10., 11., 11/A. § (6) bekezdés, 11/B., 11/C., 13/A., 14., 14/A. és 
16. §-ai alapján meghatározott, titkári hatáskörbe utalt büntetés-végrehajtási és egyéb 
peren kívüli ügyeket. 
 

AZ ÜGYEK KIOSZTÁSÁNAK MÓDJA 
 
Büntető fellebbviteli tanácsok esetében: 
 
• vezetői intézkedéssel a fentiekben kifejtett ügyelosztási rendnek megfelelően, 



• figyelembe véve a kijelölt tanács leterheltségét, az általa tárgyalt kiemelt jelentőségű 
ügyeket, 

• a kizárás szabályainak érvényesülése mellett. 
 
A törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyek intézése során  
 
 a 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. számú tanácsok vonatkozásában: 
 
• vezetői intézkedéssel a fentiekben kifejtett ügyelosztási rendnek megfelelően, 
• figyelembe véve a kijelölt tanács leterheltségét, az általa tárgyalt kiemelt jelentőségű 

ügyeket, 
• a kizárás szabályainak érvényesülése mellett. 
 
A törvényszék másodfokú hatáskörébe tartozó ügyek intézése során 
 
a tanács összetételének meghatározása: 
 
• kollégiumvezető negyedévente előre határozza meg, 
• valamennyi másodfokú tanács tekintetében, 
• a tárgyalási nap, az előadó és szavazó bíró személyének meghatározása mellett. 
 
S z e k s z á r d, 2013. december 31. napján 
 
 
                                 Dr. Csullag Józsefné 
                            törvényszéki elnök
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