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A PAKSI JÁRÁSBÍRÓSÁG 
2 0 1 4.  évi 

ÜGYELOSZTÁSI RENDJÉNEK 
 
A Szekszárdi Munkaügyi Bíróság elnöke 2013.El.III.A.21. számú javaslatának, valamint az 
SZMSZ 75. §-ának figyelembevételével a Paksi Járásbíróság 2014. évi ügyelosztási rendjét 
az alábbiak szerint határozom meg: 

 
Büntető elsőfokú tanácsok: 

 
1. számú tanács  

 
Dr. Vincze Zoltán a Paksi Járásbíróság elnöke, címzetes törvényszéki bíró (1.B.) 
 
Tárgyalja a 
- a büntetőügyeket (BÜSZ 29. §. a./ 1, 3, 5, 8, 14, 16, 18, 19. és 20. alatti ügycsoport),  
- szabálysértési ügyeket (BÜSZ 29. §. b./ 1, 2, 4, 5, 6, 7. és 8. alpont alatti 

ügycsoport). 
 
Tárgyalási napok:  csütörtök, péntek 

kedd fogvatartottak ügyében 
Tárgyalások helye:  földszint 2. számú tárgyalóterem 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 2. számú tanács. 
 

2. sz. tanács  
 
Csibané Dr. Böcz Andrea szekszárdi járásbírósági bíró (9.B.) 
 
Kirendelés alapján tárgyalja a 
- büntetőügyeket (BÜSZ 29. § a./ 1, 3, 5, 8, 14, 16, 18, 19. és 20. alatti ügycsoport) 
- szabálysértési ügyeket (BÜSZ 29. § b./ 1, 2, 4, 5, 6, 7. és 8. alpont alatti ügycsoport) 

 
Tárgyalási napok:  hétfő, csütörtök 
   kedd fogvatartottak ügyében 
Tárgyalások helye:  földszint 3. számú tárgyalóterem 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: az 1. sz. tanács. 
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3.számú tanács 
 

Dr. Keszthelyi Tamás paksi járásbírósági bírósági titkár (7.Sze., 7 Pk.) 
 

Intézi a Paksi Járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyek közül 
− az Iasz. 41/A.§ (1) bekezdése szerinti kijelölés alapján a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. tv. 41-42.§-a szerinti ügyeket, 

− a büntető nemperes eljárásokat, 
− a végrehajtási és egyéb nemperes ügyeket. 
 

Tárgyalási napok:   csütörtök, péntek 
Tárgyalások helye:   csütörtök földszint 2. sz. tárgyalóterem 
    péntek földszint 1. sz. tárgyalóterem 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 2. számú tanács 
 

Polgári elsőfokú tanácsok: 
 

4. számú tanács  
 

Dr. Raáb Zsuzsanna paksi járásbírósági bíró (4.P.) 
 

Tárgyalja a 
− polgári ügyeket (BÜSZ 29. § c./ 1. és 3. alpont alatti ügycsoport) 
− gazdasági ügyeket (BÜSZ 62. § i. és j./ pont alatti ügycsoport) 
 

Tárgyalási napok:   hétfő, szerda 
Tárgyalások helye:   földszint 2. sz. tárgyalóterem 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: az 5. számú tanács 
 

5. számú tanács  
 

Dr. Donkó András szekszárdi járásbírósági bíró (2.P.) 
 

Kirendelés alapján tárgyalja a 
• polgári ügyeket (BÜSZ 29. § c./, 1. és 3. alpont alatti ügycsoport), 
• gazdasági ügyeket (BÜSZ 62. § i és j./ pont alatti ügycsoport), 
• végrehajtási ügyeket (végrehajtási ügyintéző irányítására és felügyeletére 

kijelölendő bíró) 
 

Tárgyalási napok:   szerda és péntek 
Tárgyalások helye:   földszint 1. számú tárgyalóterem 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 4. számú tanács 
 
 
 
 
 



3 

 

6. számú tanács 
 
Dr. Barkóczi Balázs  paksi járásbírósági bíró (3.P.) 
 
Kirendelve a Szekszárdi Járásbíróságra a Szekszárdi Törvényszék elnökének 
rendelkezése folytán. 

 
7. számú tanács 

 
Dr. Donkóné Dr. Peterdi Csilla paksi járásbírósági bíró (5.P.) 
 
Tárgyalja a 
- polgári ügyeket (BÜSZ 29. § c./ 1. alpont alatti ügycsoport) 
- gazdasági ügyeket (BÜSZ 62. § i. és j./ pont alatti ügycsoport), 

intézi a végrehajtási ügyeket (végrehajtási ügyintéző irányítására és felügyeletére kijelölt 
bíró). 
 
Tárgyalási napok:   kedd, csütörtök 
Tárgyalások helye:   földszint 1. sz. tárgyalóterem 
Akadályoztatása esetén helyettesíti: a 4. számú tanács 
 
Ügyek kiosztásának módja: 
A szakosodásnak és a leterheltségnek megfelelően az ügyek elosztására a járásbíróság 
elnöke jogosult. A járásbíróság elnöke, mint tárgyalási tevékenységet folytató bírósági 
vezető saját személye vonatkozásában is ellátja az ügyek elosztásának feladatát.  
 
A járásbíróság elnökét akadályoztatása esetén a járásbíróság rangidős bírája helyettesíti. 
           
Szekszárd, 2013. december 31. napján 

 
 
 
               Dr. Csullag Józsefné 
                                 a törvényszék elnöke 
 


